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RESUMO 

 

A Sustentabilidade é uma temática que tem sido inserida na estratégia de gestão das 

organizações de forma acentuada nos últimos anos. Baseado nesse pressuposto, o objetivo da 

presente pesquisa consistiu em compreender como as capacidades de marketing contribuem 

para a geração das estratégias ambientais. A abordagem teórica que foi adotada para 

desenvolver este estudo centra-se nos conceitos de capacidades de marketing, estratégias 

ambientais e sustentabilidade ambiental. Foi desenvolvido um estudo de múltiplos casos de 

cunho qualitativo em duas organizações agroindustriais que atuam na indústria alimentar de 

resfriados e congelados de proteínas. A pesquisa foi realizada em setembro de 2013, onde 

foram entrevistados profissionais das áreas de recursos humanos, gestão ambiental, 

comunicação e gestão estratégica. Para a realização das entrevistas, foram utilizados dois 

instrumentos, sendo um deles (questionário com perguntas abertas), especificamente sobre as 

onze capacidades de marketing analisadas neste estudo e o outro (roteiro semiestruturado) 

sobre as estratégias ambientais e capacidades de marketing. Além das entrevistas, foi 

realizada a análise do relatório anual (2012) das duas empresas. As análises consistiram no 

cruzamento das três fontes de evidências, que permitiu constatar que as capacidades de 

marketing contribuem de forma consistente para a geração de estratégias ambientais. Foi 

possível compreender que elas funcionam como catalisador das estratégias ambientais, para 

viabilizá-las no ambiente interno e externo da organização. As capacidades de planejamento 

estratégico, distribuição da informação, gestão de relacionamento com o cliente, gestão de 

produtos e marcas e gestão da inovação, resultaram como fundamentais para o 

desenvolvimento de estratégias ambientais. A primeira, para planejar o futuro da empresa, 

considerando a questão ambiental. A segunda, para integrar a variável ambiental nos 

diferentes setores da empresa e propiciar que cada um saiba qual é o seu papel. A terceira, 

para manter o bom relacionamento com os parceiros que viabilizam a questão ambiental. A 

quarta, para divulgar o posicionamento “verde” da empresa, e a última, para a conquista de 

novos mercados, que muitas vezes são formados por clientes mais exigentes e conscientes da 

sustentabilidade do planeta. Este estudo pode ajudar os gestores a analisar o cenário 

competitivo e remodelar as oportunidades e ameaças que as empresas enfrentam, e também 

serve para rever como devem pensar, agir, gerenciar e competir, no processo pela busca da 

sustentabilidade ambiental. 

Palavras-chave: Capacidades de marketing. Estratégias Ambientais. Sustentabilidade 

ambiental. Setor agroindustrial. Agronegócio. 



Abstract 

 

Sustainability is a topic which was been inserted in the management strategies of 

organizations in a highlighted way over the past years. Base on this thought, the objective of 

this research consisted of understanding how the marketing capabilities contribute to the 

creation of environmental strategies. The theoretical approach that was adopted to develop 

thi study focuses on the concepts of marketing capabilities, environmental strategies and 

environmental sustainability. It was developed a multiple-case study of qualitative 

characteristics in two agribusiness organizations which work in the food industry of cooled 

and frozen of protein. The research took place in September, 2013, in which professionals in 

the human resources area, environmental management, communication and strategic 

management were interviewed. For the interviews, it was used two tools; one of them 

(questionnaire with open questions), specifically about the eleven marketing capabilities 

analyzed in this study, and the other (semi structured guide) about the environmental 

strategies and marketing capabilities. Beyond the interviews, the two companies’ annual 

record analysis (2012) was accomplished. These analyses consisted in the network of the 

three evidence sources, which allowed certifying that the marketing capabilities contribute in 

a strong way to the creation of environmental strategies. It was possible to understand that 

they work as a stimulus to environmental strategies, to enable them in the organization’s 

inside and the outside environment. The capabilities of strategic planning, information 

distribution, management of relationship with the client, management of products and brands, 

and management of innovation resulted as fundamental to the development of environmental 

strategies. The first, to plan the company’s future, considering the environmental issue. The 

second, to integrate the environmental variant in the different sections of the company and to 

ensure that each one know their own role. The third, to maintain the good relationship with 

the partners that provide the environmental issue. The fourth, to disclose the company’s 

“green” positioning, and the last, to the achievement of new markets, which, often, are 

constituted of more demanding clients who are conscious of the planet’s sustainability. This 

study can help the managers to analyze the competitive scenery and improve the opportunities 

and threats that the companies face, and also works to review how they must think, act, 

manage and compete, in the process of the environmental sustainability search. 

Keywords: Marketing capabilities. Environmental strategies. Environmental sustainability. 

Agri-industrial sector. Agribusiness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade ambiental é uma temática que tem sido abordada na gestão 

estratégica das organizações de forma acentudada nos últimos anos, pois existem muitas 

dúvidas de como essa busca pode mudar o cenário mercadológico e modificar as 

oportunidades e ameaças que as empresas emfrentam. O Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente publicou um relatório informando que um investimento anual do PIB global 

de, aproximadamente, US$ 1,2 trilhão, nos setores de agricultura, energia, pesca, indústria, 

turismo, água, transportes, florestas, construções e lixo, até 2050, seria o incentivo necessário 

para a criação de uma economia verde (CEBDS, 2012). No Brasil, uma pesquisa realizada em 

parceira entre a PricewaterhouseCoopers e a Revista Época revelou que existem iniciativas 

ambientais de excelência no mercado brasileiro, e segundo o diretor da PwC “[...] as empresas 

estão inovando para lidar com um contexto mais complexo, que exige uma gestão favorável 

ao meio ambiente.” (ROSENBURG, 2012, p. 01). 

Holme e Watts (CEBDS, 2000), responsáveis pela elaboração do Relatório de 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE), publicado pelo Conselho Empresarial Mundial 

para o Desenvolvimento Sustentável, refletem sobre a contribuição das empresas para o 

desenvolvimento sustentável do planeta: 

 

O desenvolvimento sustentável, assim como a construção de um negócio bem 

sucedido, requer uma visão a longo prazo. Requer também considerações sociais, 

ambientais e econômicas e que as mesmas sejam integradas entre si, possibilitando 

assim julgamentos equilibrados sobre diversas questões que permeiam essa visão a 

longo prazo. É essa postura que cada vez mais membros da WBCSD e também mais 

e mais empresas associadas estão assumindo para tomar decisões sobre negócios e 

investimentos. (CEBDS, 2000, p. 02). 

 

Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

desenvolvimento sustentável é “[...] aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.” 

(CMMAD, 1988, p. 46). No projeto Visão 2050, do Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável – WBCSD (CEBDS, 2012), projetou-se um caminho que levará 

o mundo à sustentabilidade. Neste caminho os líderes empresariais mudarão a sua forma de 

pensar as mudanças climáticas e a escassez de recursos como fatos distantes das suas 

realidades, “[...] encarando-os como problemas econômicos relacionados ao 

compartilhamento de oportunidades e custos [...] Isso gerará uma corrida verde, com países e 

empresas trabalhando conjuntamente e competindo entre si para se manter na liderança.” 
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(CEBDS, 2012, sumário). Este cenário projetado para 2050 trará mudanças em termos de 

regulamentação, mercado, preferências do consumidor, precificação de insumos, mensuração 

de lucros e perdas. Caberá às empresas apresentar soluções que atendam às necessidades e 

desejos das pessoas, como sempre fizeram, porém com outra perspectiva, que será 

determinada pelos limites do planeta e por tudo o que é necessário para se viver bem. 

(CEBDS, 2012). Segundo Rodriguez, Ricart e Sanchez (2002), a busca pelo desenvolvimento 

sustentável pode ser visto como um estimulante para a mudança organizacional e uma 

inegável fonte de oportunidades de inovação, o que resulta na geração de valor não só para a 

empresa, mas também para a sociedade.  

A partir desse contexto, surge a dúvida de como a sustentabilidade ambiental pode 

mudar o cenário competitivo e remodelar as oportunidades e ameaças que as empresas 

enfrentam e, também, como os gestores devem pensar, agir, gerenciar e competir.  

Toda essa reflexão remete a pesquisas acadêmicas que indicam que o desenvolvimento 

sustentável pode ajudar as empresas a conquistar vantagem competitiva no mercado 

(WAGNER, 2005; BERNS et al., 2009; BILGIN, 2009). 

Segundo estudo realizado por Bern et al. (2009), os empresários compartilham de uma 

visão de consenso, de que a sustentabilidade terá um impacto cada vez maior no cenário dos 

negócios. Neste estudo, ocorrem relatos de executivos experientes nas questões de 

sustentabilidade, que apontam realidades emergentes, como, por exemplo, 1) a volatilidade 

nos preços dos alimentos, água, energia e outros recursos; 2) a sociedade e outros públicos 

afetados pelas atividades da empresa estão aumentando a pressão em relação às questões de 

sustentabilidade; 3) mudanças nas regulamentações governamentais; 4) mercados investidores 

utilizam a sustentabilidade, como indicador para avaliar empresas; e, finalmente 5) as 

empresas pioneiras estão propensas a se tornarem líderes em negócios sustentáveis, o que as 

levará a ter vantagem competitiva sobre as demais. 

Um estudo recente de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) mostra que as estratégias 

ambientalmente responsáveis podem contribuir para a vantagem competitiva e para melhor 

desempenho financeiro, e que existe uma forte relação entre capacidades de marketing e as 

estratégias que buscam a sustentabilidade ambiental. Segundo Day (1994, p. 38), “[...] 

capacidades de marketing, são pacotes de habilidades e conhecimentos acumulados que 

permitem que as empresas coordenem suas atividades e façam uso dos seus ativos.” A partir 

de estudos dos tipos estratégicos de Miles e Snow (1978), Conant, Mokwa e Varadarajan 

(1990), apresentaram uma lista de vinte capacidades de marketing distintas que as empresas 

podem possuir, como, por exemplo: conhecimento de clientes, velocidade na introdução de 
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novos produtos, eficácia promocional, efetividade no canal de distribuição, entre muitas 

outras. 

No estudo realizado por Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), foi possível demonstrar 

a ligação entre as capacidades de marketing e estratégias de sustentabilidade ambiental. Por 

exemplo, o uso inovador de resíduos industriais, que provoca um comportamento quanto aos 

esforços da empresa na eliminação desses resíduos, está ligado às capacidades de marketing 

referentes a: 1) desenvolvimento de produto, 2) capacidade de vendas e 3) relacionamento 

com os clientes. Segundo Kotler (2011), as práticas de marketing sustentável significam 

novos desafios para os estudiosos e profissionais de marketing, e também são os principais 

imperativos de pesquisa na área de sustentabilidade. Essas pesquisas buscam descobrir os 

fatores que levam as empresas a competir com base na sustentabilidade, e, também, o que 

muda nas práticas de marketing em razão da sustentabilidade. 

Este trabalho será realizado com a utilização do método de estudo de caso, para que 

sejam examinadas sistematicamente empresas de grande porte, que estão em estágio avançado 

em relação a aspectos ambientais: políticas ambientais, gestão ambiental e certificações. A 

escolha por empresas de grande porte se fundamenta nas conclusões dos estudos de 

Alperstedt, Quintella, Souza (2010), de que o tamanho, mensurado pelo número de 

empregados ativos, é uma das variáveis estruturais de maior influência nas ações ambientais 

das empresas. Grandes empresas têm mais disponibilidade de recursos para investir na gestão 

ambiental, recebem maior pressão dos ambientes social e econômico e são visadas por 

governos locais e ONGs ambientais. Outra questão é que a escala de produção das grandes 

empresas permite que a gestão geral se torne indivisível da gestão ambiental, requerendo 

investimentos em tecnologia, recursos humanos ou certificações. Finalmente, os esforços 

ambientais das grandes empresas têm um impacto positivo sobre os clientes (ALPERSTEDT; 

QUINTELLA; SOUZA, 2010). 

A partir das informações coletadas e com o embasamento de pesquisas anteriores, foi 

possível demonstrar a relação entre as capacidades de marketing e as estratégias ambientais, 

em empresas que buscam a sustentabilidade ambiental. 

  

1.1 JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como já relatado anteriormente, existem muitos movimentos em prol do 

desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, o Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável – WBCSD, o Conselho Empresarial Brasileiro para o 
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Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, e iniciativas regionais, como o Prêmio Expressão de 

Ecologia, que destaca ações ambientais desenvolvidas na região Sul do Brasil, desde 1992. 

O que esses movimentos mundiais, brasileiros e regionais querem mostrar é que o 

desenvolvimento sustentável, seja na dimensão ambiental, social ou econômica, pode gerar 

vantagem competitiva para as empresas, conforme já demonstrado pelas pesquisas 

acadêmicas (WAGNER, 2005; BERNS et al., 2009; BILGIN, 2009). No entanto, ainda existe 

uma lacuna na literatura quanto ao papel influenciador das capacidades de marketing 

(MARIADOSS; TANSUHAJ; MOURI, 2011). Pretende-se com este estudo promover uma 

reflexão sobre a relação entre as capacidades de marketing e estratégias que buscam a 

sustentabilidade ambiental.  

Compreender essa relação tem relevância tanto teórica quanto prática. Teoricamente, 

pode-se promover a integração entre a literatura sobre capacidades de marketing e estratégias 

que buscam a sustentabilidade ambiental, para desenvolver uma estrutura conceitual e testável 

sobre a relação entre os dois constructos. Administrativamente, para as empresas que 

pretendem se engajar em práticas empresariais de sustentabilidade, este estudo pode 

demonstrar como aproveitar as capacidades da empresa, para melhorar o comportamento de 

consumo sustentável, bem como quais as capacidades específicas que os gestores devem 

buscar desenvolver a fim de alcançar os resultados comportamentais sustentáveis desejados e, 

dessa forma, alcançar vantagem competitiva.  

Os resultados do estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) demonstraram que 

diferentes tipos de capacidades de marketing podem ser catalisadores para diferentes tipos de 

estratégias baseadas em inovação, que buscam a sustentabilidade ambiental.  

Distintas definições e classificações das capacidades de marketing têm sido propostas 

na literatura. Por exemplo, Song, Di Benedetto e Nason (2007) definiram as capacidades de 

marketing como competências distintas. Vorhies, Morgan e Autry (2009) classificaram as 

capacidades de marketing em duas categorias: as especializadas, que refletem as atividades de 

marketing e tarefas específicas, como preços, comunicações de marketing, venda pessoal, 

desenvolvimento de produto e distribuição; e as de arquitetura, que são as capacidades que 

direcionam a coordenação das capacidades de marketing especializadas. 

A motivação para realizar este trabalho parte de pesquisas anteriores que 

demonstraram que a busca das empresas para a sustentabilidade ajuda a desenvolver 

competências distintas que impulsionam as inovações (NIDUMOLU; PRAHALAD; 

RANGASWAMI, 2009) e, portanto, vantagem competitiva (DAY; WENSLEY, 1988; 

HURLEY; HULT, 1998; PORTER, 1990). Que as competências básicas e capacidades 
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internas das empresas devem preceder o desenvolvimento da sustentabilidade com base nas 

práticas gerenciais (DARNALL; EDWARDS, 2006; RUYTER; JONG; WETZELS, 2009). 

Finalmente, que as capacidades de marketing são estimuladores das estratégias baseadas em 

inovações, que buscam o desenvolvimento sustentável ambiental (MARIADOSS; 

TANSUHAJ; MOURI, 2011). 

Partindo desse contexto que se apresenta com três direcionamentos de estudos, sendo 

o primeiro: i) o desenvolvimento sustentável aumenta a vantagem competitiva das empresas 

(BILGIN, 2009; RODRIGUEZ; RICART; SANCHEZ, 2002; WAGNER, 2005); ii) as 

capacidades de marketing influenciam na geração de inovações (VARADARAJAN, 1992; 

WEERAVARDENA, 2003) e associadas ao desenvolvimento sustentável, geram inovações 

verdes (MARIADOSS; TANSUHAJ; MOURI, 2011); e iii) a busca das empresas pelo 

desenvolvimento sustentável ajuda a desenvolver capacidades distintivas e inovações únicas 

(NIDUMOLU; PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009). O estudo em questão tem a seguinte 

pergunta de pesquisa: Quais são as capacidades de marketing específicas entre às 

identificadas na literatura existente, que impactam em estratégias ambientais?  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender como as capacidades de marketing contribuem para a geração das 

estratégias ambientais. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as estratégias ambientais desenvolvidas pelas empresas pesquisadas;  

b) Descrever as estratégias ambientais desenvolvidas pelas empresas pesquisadas;  

c) Reconhecer quais capacidades de marketing foram necessárias para o 

desenvolvimento das estratégias ambientais; 

d) Distinguir como e porque cada capacidade foi necessária para o desenvolvimento das 

estratégias ambientais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura que permite a sustentação teórica das 

variáveis desta pesquisa: capacidades de marketing e estratégias ambientais. A fundamentação 

teórica inicia-se pela conceituação e categorização das capacidades de marketing e os estudos 

realizados sobre esse tema, no período de 1972 a 2013. No que diz respeito às estratégias 

ambientais, a revisão de literatura apresenta a evolução da sustentabilidade ambiental, os 

estágios da integração da variável ambiental às práticas gerenciais e as tipologias da estratégia 

ambiental. O Esquema 1 representa a relação investigada neste trabalho. 

 

Esquema 1 – Estrutura conceitual teórica 
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Acreditando que a sustentabilidade ambiental é um caminho sem volta, estudos que 

demonstram os seus benefícios e formas para conquistá-la são de muita importância para as 

empresas que têm consciência de que a adesão ocorrerá por iniciativa própria, ou pela pressão 

dos stakeholders e, finalmente, pela regulamentação iminente. A relevância deste estudo está 

também na possibilidade de suprir uma lacuna existente na literatura, que apresenta poucos 

estudos sobre essa relação (capacidades de marketing e estratégias ambientais). Na sequência 

será apresentada a fundamentação teórica sobre capacidades de marketing.  

 

2.1 CAPACIDADES DE MARKETING 

 

As capacidades de marketing, segundo Day (1994), são como um conjunto complexo 

de conhecimentos e habilidades acumulados, aplicados aos processos da organização. Uma 

combinação exclusiva de diferentes conhecimentos derivados de recursos tangíveis e 

intangíveis de uma empresa (TSAI; SHIH, 2004). Segundo Ribeiro et al. (2006, p. 7), as 

capacidades de marketing são “[...] um conjunto complexo de habilidades e conhecimentos 

praticados através dos processos da organização que permitem à empresa coordenar suas 

atividades, usar seus ativos, bem como aprender e melhorar continuamente.” 

Um dos precursores no assunto foi Atuahene-Gina (1993), que apresentou uma relação 

de dez itens, contemplando os principais procedimentos de gestão de marketing que deveriam 

ser desenvolvidos nas empresas, com o objetivo de conquistar um diferencial competitivo. No 

ano seguinte, Day (1994) indicou algumas capacidades que empresas orientadas para o 

mercado deveriam ter. A partir da pesquisa de Day (1994), outros autores demonstraram que 

empresas com forte orientação para o mercado apresentavam relação positiva nas capacidades 

relacionadas a preço, promoção, desenvolvimento de produtos, canal de distribuição, 

planejamento, gestão e pesquisa de marketing (VORHIES; HARKER, 2000). Outra visão é 

apresentada por Morgan e Hunt (1994), que as capacidades de marketing, por sua natureza, 

são muito difíceis de duplicar. Elas são caracterizadas por altos níveis de tacitividade e 

complexidade e são o produto de trocas contínuas que ocorrem tanto dentro da empresa 

quanto com os seus stakeholders externos.  

Corroborando, outros autores (RUMELT, 1984; WERNERFELT, 1984; BARNEY, 

1991) definem as capacidades de marketing como competências distintivas que são difíceis de 

imitar por concorrentes, difíceis de substituir, são novas e raras, ou seja, valorizadas pelo 

mercado. Também são definidas como “[...] os processos integrativos projetados para aplicar 

o conhecimento coletivo, habilidades e recursos da empresa para suprir necessidades 
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relacionadas ao mercado, permitindo agregar valor aos seus produtos e serviços, adaptando-se 

às condições de mercado, aproveitando as oportunidades e respondendo às ameaças 

competitivas.” (VORHIES, 1998, p. 04). Day (1994) sugere que as capacidades de marketing 

podem ser fonte de vantagem competitiva e de desempenho superior, desde que essas 

capacidades sejam realizadas de forma superior aos concorrentes. Ele classifica as 

capacidades de marketing em três grupos: i) capacidades ligadas aos processos internos; ii) 

capacidades ligadas aos processos externos; e iii) capacidades relacionadas aos processos de 

integração, conforme demonstrado no Esquema 2. 

 

Esquema 2 – Classificando as capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Day (1994, p. 41). 

 

Os processos internos estão relacionados às atividades que captam e geram 
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processos externos que estão relacionados às informações vindas do mercado são os que 
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(1994), são as capacidades de marketing que promovem a integração dos processos internos e 

externos, desenvolvendo a orientação para o mercado e, consequentemente, vantagem 

competitiva.  

Para melhor compreensão do conceito, é preciso refletir sobre o fato de que as 

capacidades de marketing formam a base para a obtenção de vantagens competitivas 

sustentáveis (DAY, 1994; VORHIES; HARKER, 2000). Portanto, os concorrentes, mesmo 

tendo necessidades mercadológicas semelhantes, irão desenvolver capacidades de marketing 
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similares, mas não idênticas, já que os profissionais de cada empresa combinam de forma 

única os seus conhecimentos e habilidades com recursos disponíveis (RIBEIRO et al., 2006).  

Depois da classificação apresentada por Day (1994), outros autores realizaram estudos 

sobre as capacidades de marketing, apresentando outras abordagens, como, por exemplo, 

Vorhies e Harker (2000), os quais indicaram seis capacidades de marketing que devem ser 

desenvolvidas em uma organização voltada para mercado: pesquisa em marketing; gestão de 

preço; desenvolvimento de novos produtos; gestão do canal de distribuição e gestão de 

marketing.  

Com base nos estudos anteriores, Vorhies e Morgan (2005), separaram as capacidades 

de marketing em dois grupos: capacidades específicas e de arquitetura. As específicas podem 

ser entendidas pelas atividades: propaganda e promoção, relações públicas, vendas pessoais, 

gestão do preço e desenvolvimento de novos produtos e serviços. As atividades de arquitetura 

são o monitoramento do ambiente, plano de marketing, desenvolvimento de habilidades em 

marketing e implementação de processos em marketing. 

No estudo de Ribeiro et al. (2006), foi proposta a identificação e validação das 

dimensões referentes às capacidades de marketing, que por eles são denominadas de 

competências em marketing, buscando na literatura escalas já testadas por Vorhies e Harker 

(2000) e conceitos sugeridos por Day (1994), resultando assim na relação descrita no Quadro 

1. Neste estudo, as capacidades foram testadas no contexto brasileiro. 

 
Quadro 1 – Capacidades de marketing 

1. Capacidade de planejamento estratégico 

 Realização de contatos ou pesquisas visando à identificação das necessidades e desejos atuais e futuros dos 

clientes; 

 Instrumentos e processos implementados para o monitoramento de tendências de mercado; 

 Instrumentos e processos implementados para o monitoramento da concorrência; 

 Modelagem de mensuração de potencial e de demanda de mercado; 

 Utilização de instrumentos de análise para o monitoramento da posição competitiva da empresa, tais como 

uso da matriz BCG, GE, McKinsey entre outros instrumentos; 

 Processos e metodologias implementadas para a definição eficiente do mix de marketing; 

 Habilidade para elaboração de planos de marketing. 

2. Capacidade de distribuição de informação 

 Definição e gestão de processos que visam à rapidez de resposta ao mercado; 

 Compartilhamento de informações com toda a organização sobre clientes e mercado por meio de um SIM 

(Sistema de Informação Mercadológica); 

 Habilidade de coordenar, em um processo integrado, os vários departamentos relevantes para atender ao 

mercado. 

3. Capacidade de serviços aos clientes 

 Plano estratégico de comunicação interna para divulgação e busca de comprometimento dos funcionários; 

 Gestão da qualidade dos serviços, buscando atender e superar as expectativas dos clientes, aumentar a 

produtividade e reduzir custos; 

 Implementação de soluções customizadas para os clientes; 

 Implementação de estratégias visando ao comprometimento dos fornecedores externos que auxiliam na 

prestação dos serviços; 
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4. Capacidade de monitoramento de valor/satisfação 

 Realização de contatos ou pesquisas visando conhecer sobre o que é valor para os clientes; 

 Processos e instrumentos para avaliar a satisfação dos clientes; 

 Implementação de canais de comunicação interativa com o cliente para sugestões, reclamações e soluções de 

problemas e dúvidas. 

5. Capacidade de CRM fidelização 

 Utilização de registros internos e dados transacionais dos clientes para obtenção de conhecimento sobre suas 

características e comportamento de compra; 

 Definição de modelos de segmentação de clientes empregando métodos científicos; 

 Métricas para avaliar resultados provenientes da retenção de clientes (cálculo do Life Time Value); 

 Uso de softwares e definição de processos para gerenciamento do relacionamento com clientes (CRM- 

Customer Relationship Management); 

 Implementação de estratégias visando especificamente à retenção de clientes. 

6. Capacidade de gestão de carteira de clientes 

 Estratégias para rentabilizar a base de clientes; 

 Definição e gestão de clientes-chave; 

 Metodologias implementadas para segmentar base de clientes. 

7. Capacidade de gestão da força de venda 

 Processo definido de organização da força de vendas levando em conta variáveis como potencial de 

mercado, potencial do cliente ou características de produtos e mercados; 

 Plano estruturado de remuneração para a força de vendas alinhado com os objetivos de aumentar a receita, 

bem como fidelização e satisfação dos clientes; 

 Definição e implementação de métricas para acompanhamento e avaliação do desempenho da força de 

vendas. 

8. Capacidade de gestão de produtos e marcas 

 Gestão estratégica do portifólio de produtos; 

 Gestão estratégica da(s) marca(s) da empresa: definição de objetivos da(s) marca(s), posicionamentos e 

estratégias para maximizar as oportunidades e rentabilização da(s) marca(s); 

 Implementação do conceito de comunicação integrada tendo em vista os objetivos estratégicos da 

organização; 

 Utilização de métricas de gestão de marcas, tais como valor e imagem da(s) marca(s). 

9. Capacidade de gestão da inovação 

 Processos definidos para desenvolvimento e lançamento de novos produtos; 

 Metas e políticas organizacionais que incentivam a inovação; 

 Incentivo, processos e infraestrutura definidos para que qualquer funcionário da empresa que tenha 

informações sobre clientes ou mercado, possa captar, armazenar e compartilhar essas informações; 

 Processos definidos para que funcionários do departamento de pesquisa e desenvolvimento (ou de área 

correspondente) possam interagir com os clientes e aprender sobre como atendê-los melhor. 

10. Capacidade de gestão de canal e distribuição 

 Metodologias para análise de opções de canal visando o alcance de objetivos de mercado e a otimização dos 

recursos; 

 Implementação de métricas para avaliar desempenho por canais de distribuição; 

 Gestão das necessidades e problemas dos membros do canal através de ferramentas como pesquisas, 

auditorias e comitês de relacionamento; 

 Estratégia e processos implementados de participação dos membros do canal no planejamento de novos 

produtos; 

 Gestão das decisões de preços dos produtos levando em consideração as empresas do canal; 

 Transmissão dos conceitos dos produtos/serviços através de canais de distribuição. 

11. Capacidade de gestão de preço 
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 Gestão de preços dos produtos/serviços considerando técnicas de análise de valor percebido pelo cliente 

(preço percebido X benefícios percebidos); 

 Gestão de preços dos produtos/serviços considerando a concorrência, o posicionamento no mercado e ciclo 

de vida; 

 Gestão de preços dos produtos/serviços considerando custos, consistência interna na linha de produtos e 

outras ofertas da empresa; 

 Políticas diferenciadas de preços considerando necessidades diferentes entre clientes/segmentos; 

Utilização de técnicas que visam suportar a gestão de preços, tais como a análise de elasticidade, 

flexibilidade de preço por variação da demanda dentre outras. 

Fonte: adaptado de Ribeiro et al. (2006, p. 11). 

 

Posteriormente, Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) apresentaram uma lista de 

capacidades de marketing, a partir da literatura existente, conforme demonstrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Revisão das capacidades específicas de marketing  

Capacidades de marketing Conant 

et al. 

(1990) 

Weerawardena 

(2003) 

Song 

et al. 

(2008) 

Vorhies 

et al. 

(2009) 

Ramaswami 

et al. (2009) 

Conhecimento de clientes x  x   

Esforços de pesquisa de mercado   x    

Conhecimento de concorrentes x  x   

Velocidade de introdução de novos produtos  x    

Conhecimento das tendências da indústria x   x  

I ntensidade de P & D      x 

Precisão das previsões de rentabilidade e 

receitas 

x   x  

Desenvolvimento de ligação com o cliente     x 

Consciência dos pontos fortes de marketing 

organizacionais 

x     

Despesas com publicidade em percentagem de 

vendas 

 x    

Consciência das fraquezas de marketing 

organizacionais  

x     

Habilidade para segmentar e mercados-alvo x  x   

Processo de planejamento de marketing x   x  

Foco em clientes de alto valor     x 

Alocação de recursos departamento de 

marketing 

x     

Resposta para os clientes     x 

Capacidade de diferenciar as ofertas de 

serviços 

x     

Compartilhamento de informações e decisões     x 

Processo de desenvolvimento de novo serviço x   x  

Lliderança da cadeia de suprimentos     x 

Venda pessoal  x  x  

Integração das atividades de marketing x     

Qualidade e ofertas de serviço  x x    

Capacidades de relacionamento com o cliente   x   

Eficácia do programa de preços x  x   

Capacidades de relacionamento com os 

fornecedores 

  x   

Eficácia das relações públicas x   x  

Capacidade de reter clientes   x   

Imagem x     

Capacidades de ligação com o canal   x   

Eficácia da contenção de custos x     
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Integração das atividades de marketing   x   

Controle e avaliação das atividades de 

marketing 

x     

Orientação dos clientes ativos     x 

Preços    x  

Desenvolvimento de habilidades de marketing    x  

Distribuição  x  x  

Localizações das instalações x     

Coordenação interna e comunicação    x  

Integração funcional cruzada     x 

A eficácia da publicidade x x x x  

Fonte: adaptado de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011, p. 1309). 

 

Desta lista de capacidades, o estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) resultou 

em somente seis (06), que estão relacionadas com estratégias de sustentabilidade ambiental, 

conforme demonstrado no Quadro 3, no qual constam além das capacidades, as principais 

definições utilizadas no estudo desses autores. 

 
Quadro 3 – Definições das principais construções utilizadas no estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) 

Constructos Definições 

Estratégias de 

sustentabilidade 

baseadas em inovações 

verdes 

Estratégias implementadas por empresas B2B (buscando o desenvolvimento 

sustentável) com o objetivo de desenvolver a inovação que irá promover a 

sustentabilidade ambiental para a empresa ou seus parceiros comerciais. 

Inovações técnicas Inovações que resultam no lançamento de um novo produto incremental ou radical 

que irá promover a sustentabilidade ambiental para a empresa ou seus parceiros 

comerciais. 

Inovações não técnicas Marketing ou inovações gerenciais que resultam no lançamento de um novo 

programa que irá promover a sustentabilidade ambiental para a empresa ou seus 

parceiros comerciais. 

Comportamento de 

consumo sustentável 

A gama de práticas sociais, econômicas e políticas ao nível das empresas que apoiam 

e incentivam o consumo de bens e serviços que atendam às necessidades básicas e 

trazer uma melhor qualidade de vida, minimizando o uso de recursos naturais, 

materiais tóxicos e emissões de resíduos e poluentes ao longo do ciclo de vida, de 

modo a não comprometer as necessidades das gerações futuras. 

Vantagem competitiva A vantagem estratégica de uma empresa pode ter sobre seus concorrentes por 

melhorias em seu mercado e /ou desempenho financeiro, na forma de redução de 

custos, lucros, participação de mercado, ou brand equity. 

Capacidade de 

embalagem do produto 

Habilidades no desenvolvimento de embalagem eficiente para produtos da empresa. 

Capacidade de vendas Habilidades em venda pessoal nas empresas /clientes dos setores industriais. 

Capacidade de 

desenvolvimento de 

produto 

Habilidades em desenvolvimento de novos produtos conforme as necessidades 

especificadas pelo departamento de marketing 

Capacidade de ligação 

do canal 

Habilidades em construção de redes com os membros do canal a montante e a 

jusante 

Capacidade de fixação 

de preços 

Habilidades em preços eficaz de produtos novos e atuais com base em objetivos 

firmes 

Capacidade de 

construção de 

relacionamento 

Habilidades na construção de relacionamentos com outros componentes, como a 

comunidade, os órgãos reguladores, grupos de consumidores e outras empresas. 

Fonte: Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011, p. 1313). 
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Apesar de muitas pesquisas abordarem as capacidades de marketing, são incalculáveis 

as possibilidades de relações com esse tema que ainda não foram pesquisadas pela academia.  

 

2.1.1 Principais abordagens sobre capacidades de marketing 

 

As abordagens mais recentes da literatura tratam da relação entre capacidades de 

marketing com capacidades tecnológicas (SU; PENG; SHEN, 2013), publicidade (XIONG; 

BHARADWAJ, 2013) e orientação empreendedora (REIS NETO et al., 2013), considerando 

o ambiente no qual as empresas estão inseridas (JIE WU, 2013). Outros estudos trataram a 

relação de capacidades de marketing com inovação (SU; TSANG; PENG, 2009; ENG; 

SPICKETT-JONES, 2009; MERRILEES; RUNDLE-THIELE; LYE, 2011), porém com 

enfoques distintos, como é o caso do estudo de O'Cass e Ngo (2012), que desenvolveu um 

modelo que integra orientação de mercado, capacidade de marketing, capacidade de inovação 

para o cliente e relaciona com o desempenho, conforme demonstrado no Esquema 3. Os 

mesmos autores também relacionaram esses temas à criação de valor para as empresas. 

Outros investigaram as capacidades de marketing, usando a lente da visão baseada em 

recursos – RBV (SONG; DI BENEDETTO; NASON, 2007; NATH; NACHIAPPAN; 

RAMANATHAN, 2010; THEINGI; PURCHASE, 2011), porém a maioria com relações 

distintas de constructos.  

 

Esquema 3 – Teoria e hipóteses sobre as capacidades de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O'Cass e Ngo (2012, p. 864). 

 

Uma das abordagens mais frequentes na literatura de capacidades de marketing é sobre 

empresas com orientação para o mercado (NATH; NACHIAPPAN; RAMANATHAN, 2010; 

JAAKKOLA et al., 2009; FOLEY; FAHY, 2009; VORHIES; MORGAN; MASON, 2009); 

quase a maioria dos estudos analisa o desempenho das empresas com essa orientação. Outra 
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relação que se destaca na literatura de capacidades de marketing é a relação com temas que 

envolvem internacionalização, como, por exemplo, no estudo de Luo, Zhao e Du (2005), que 

abordou a velocidade de expansão internacional, ou então a temática sobre novos 

empreendimentos internacionais (EVERS; ANDERSSON; HANNIBAL, 2012; RIPOLLÉS; 

BLESA, 2012) e também empresas com participação estrangeira (FAHY et al., 2000; LEE; 

RUGMAN, 2012). Outro estudo sugere ainda que “[...] a integração entre marketing e vendas 

contribui para o desenvolvimento e aparecimento das capacidades de marketing: 

aprendizagem organizacional baseada no mercado, detecção de mercado e relacionamento 

com o cliente.” (GUENSI; TROILO, 2006, p. 985). 

Algumas temáticas relacionadas a capacidades de marketing, que têm menor 

frequência de abordagens, serão demonstradas no Quadro 4. Neste percebe-se ampla 

diversificação de temas abordados e uma pequena ênfase nas temáticas sobre inovação, 

orientação para o mercado e internacionalização; muitos autores utilizam a teoria da Visão 

Baseada em Recursos como pano de fundo para os seus estudos. Outra constatação é que a 

maioria das abordagens é finalizada com a avaliação do desempenho. 

 

Quadro 4 – Temas relacionados a capacidades de marketing no período de 1972 a 2013 

 Autores Temas relacionados a capacidades de marketing 

1 Lamont, L. M. (1972) Atividade empresarial específica de cada empresa 

2 Tung-lung Chang (1996) Vantagem da curva de experiência e avaliação do desempenho 

3 Shipley, Hooley, Cox e Fonfara 

(1998) 

Privatização 

4 Dutta, Narasimhan e Rajiv (1999) Interação entre mkt, P&D, e capacidade de operação (RBV) e 

avaliação do desempenho  

5 Fahy, Hooley, Cox, Beracs, Fonfara 

e Snoj (2000) 

Empresas com participação estrangeira e avaliação do desempenho 

6 Costa, Fontes e Heitor (2003) Gestão de marketing 

7 Di Benedetto e Song (2003) Tipos estratégicos de Miles e Snow e escolhas estratégicas 

8 Weerawardena e O‟Cass (2004) Vantagem competitiva sustentável e aprendizagem organizacional 

9 Greenley, Hooley e Rudd (2005) Stakeholders e orientação para o mercado 

10 Song, Droge, Hanvanich e 

Calantone (2005) 

Recursos e interação dos recursos da empresa em relação ao ambiente 

11 Luo, Zhao e Du (2005) Experiência internacional, capacidade de inovação e velocidade da 

expansão internacional 

12 Thomas Ritter (2006) Marketing e comunicação em relação às competências 

13 Guenzi e Troilo (2006) Integração entre marketing e vendas 

14 Kim, S. W. (2006) Interação entre capacidade competitiva e capacidade operacional da 

cadeia de suprimentos 

15 Song, Benedetto e Nason (2007) Tipos estratégicos de Miles e Snow 

16 Guenzi e Troilo (2007) Integração entre marketing e vendas gerando valor superior para o 

cliente 

17 Bahadir, Bharadwaj e Srivastava 

(2008) 

Valor da marca em fusões e aquisições 

18 Akdeniz, Padron e Calantone (2008) Vantagem competitiva sustentável e aprendizagem organizacional 

19 Nath, Nachiappan e Ramanathan 

(2008) 

Orientação para o mercado e avaliação do desempenho 

20 Blesa e Ripolle´s (2008) Desempenho dos negócios internacionais 
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21 Krasnikov e Jayachandran (2008) Capacidade de operação e avaliação do desempenho 

22 Su, Tsang e Peng (2009) Inovação 

23 Eng e Spickett-Jones (2009) Inovação 

24 Bruni e Verona (2009) Atividade empresarial 

25 Hsu e Chen (2009) Empresas com participação estrangeira e avaliação do desempenho 

26 Morgan, Slotegraaf e Vorhies 

(2009) 

Estratégias de marketing, marca, CRM e avaliação do desempenho 

27 Ribeiro, Brashear, Monteiro e 

Damázio (2009) 

Estratégias de valor entre empresas 

28 Vorhies, Morgan e Autry (2009) Estratégia de mercado e de produto 

29 Morgan, Vorhies e Mason (2009) Orientação para o mercado e avaliação do desempenho 

30  Foley e Fahy (2009) Orientação para o mercado e avaliação do desempenho 

31  Zou, Chen e Ghauri (2010) Novos empreendimentos, estratégias de crescimento (RBV) e 

avaliação do desempenho 

32 Griffith, Yalcinkaya e Calantone 

(2010) 

Capital humano e capital relacional 

33 Jaakkola, Möller , Parvinen, 

Evanschitzky e Mühlbacher (2010) 

Orientação para o mercado e avaliação do desempenho 

34 Vorhies, Bush e Orr (2011) Exploração e Explotação das capacidades de marketing e avaliação do 

desempenho 

35 Trainor, Rapp, Beitelspacher e 

Schillewaert (2011) 

E-marketing 

36 Merrilees, Thiele e Lye (2011) Marca, inovação e avaliação do desempenho 

37 Theingi e Purchase (2011) Recursos x desempenho das exportações 

38  Kemper, Engelen e Brettel (2011) Capital humano e Capital relacional 

39 Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) Sustentabilidade ambiental e avaliação do desempenho 

40 O'Cass e Ngo (2011) Orient empreend., orientação para o mercado, cap. da emp. e avaliação 

do desempenho 

41 Morgan, Katsikeas e Vorhies (2012) Recursos x desempenho das exportações 

42 Theodosiou, Kehagias e Katsikea 

(2012) 

Orientação estratégica x desempenho 

43 O'Cass e Ngo (2012) Orientação para o mercado e inovação resultando em criação de valor 

nas empresas 

44 Lee e Rugman (2012) Vantagens específicas das emp. e invest. estrangeiro e avaliação do 

desemp. de emp. multinacionais. 

45 Ripollés e Andreu Blesa (2012) Novos empreendimentos internacionais e modo de entrada 

46 Lee e Zhou (2012) Imitação de produto 

47 Wu (2012) Recursos de marketing da empresa e avaliação do desempenho 

48 Trez e Luce (2012) Estrutura organizacional e implementação da estratégia 

49 Evers, Andersson e Hannibal (2012) Novos empreendimentos internacionais e stakeholders 

50  O'Cass e Sok (2013) Criação de valor e inovação 

51 O'Cass e Ngo (2012) Orientação p. mercado, inovação e avaliação do desempenho 

52 Su, Xie, Liu e Sun (2012) Cap jurídica, recursos tecnológicos, inovação de produto e avaliação 

do desempenho 

53 Jie Wu (2013) Desempenho das empresas em mercados emergentes 

54 Su; Peng; Shen; Xiao (2013) Relação entre cap. de marketing e cap. tecnológica em ambientes 

turbulentos 

55 Xiong; Bharadwaj (2013) Efeito moderador da cap. de marketing e da publicidade em relação a 

notícias da empresa 

56 Reis Neto; Muñoz-Gallego; Souza; 

Rodrigues (2013) 

Relação entre orientação empreendedora, capacidades de marketing e 

desempenho empresarial 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Partindo da hipótese de que uma organização, para melhorar o seu desempenho em 

relação aos seus concorrentes, deve identificar e desenvolver capacidades próprias e especiais 

é necessário se ter clareza em relação ao conceito de capacidades de marketing. Portanto, foi 
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utilizado neste trabalho o conceito de capacidades de marketing, proposto por Day (1994), já 

citado anteriormente, que considera capacidades de marketing um conjunto complexo de 

conhecimentos e habilidades acumulados, que são aplicados aos processos da organização. 

Também será utilizada a escala de capacidades de marketing, desenvolvida por Ribeiro et al. 

(2006), conforme será demonstrado na metodologia da pesquisa. 

Na sequencia serão abordados os temas sobre desenvolvimento sustentável, gestão 

ambiental e estratégias ambientais. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS PARA A CONQUISTA DA SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

A busca pelo desenvolvimento sustentável parece ser um dos movimentos sociais mais 

importantes dos últimos trinta anos. Segundo Barbieri et al. (2010), o marco inicial deste 

movimento aconteceu com a publicação, em 1987, do relatório da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), conhecida como Comissão Brundtland. Nas 

palavras dos autores, “[...] a sustentabilidade do negócio pode ser entendida de modo 

convencional, isto é, como capacidade de gerar recursos para remunerar os fatores de 

produção, repor os ativos usados e investir para continuar competindo.” (BARBIERI et al., 

2010). 

Eccles, Ioannou e Serafeim (2012) definem a empresa sustentável como aquela que 

tem uma cultura de sustentabilidade internalizada na estratégia e nas operações do negócio. 

Estes autores realizaram um estudo que concluiu que, num período de 18 anos, uma empresa 

sustentável deu muito mais lucro do que uma empresa não sustentável. 

A seguir uma ilustração apresentada por Barbieri et al. (2010), que representa as 

dimensões da sustentabilidade, porém demonstrando aspectos diferenciados. A letra “a” 

representa as três dimensões da sustentabilidade em termos gerais; a letra “b” representa as 

dimensões pela perspectiva empresarial, onde a dimensão econômica é representada pelo 

lucro, a dimensão social pelas pessoas que são afetadas, direta ou indiretamente, pelas 

atividades da empresa e a dimensão ambiental que é representada pelo planeta, ou seja, por 

todos os recursos naturais dos quais a sobrevivência dos seres vivos depende. Já a letra “c” é a 

representação do modelo triple bottom line, desenvolvido por John Elkington. 
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Esquema 4 – Desenvolvimento sustentável: representações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barbieri et al. (2010, p. 152). 

 

Inicialmente, a adesão das empresas à sustentabilidade ocorreu pela pressão dos 

stakeholders, ou seja, de fora para dentro, que as responsabilizavam pelos processos de 

degradação social e ambiental que atingiam a sociedade. Atualmente, a adesão das empresas 

ao desenvolvimento sustentável acontece por fatores de natureza empresarial, pois aderir à 

postura sustentável se transformou em fator de competitividade para a empresa se diferenciar 

em relação aos concorrentes e se manter no mercado. Portanto, as empresas estão aderindo à 

sustentabilidade como estratégia para se manter no mercado.  

As organizações já perceberam que não podem evitar as questões ligadas à 

sustentabilidade e num primeiro momento adotariam esse comportamento em seus processos 

e produtos, vislumbrando vantagens competitivas em longo prazo (NIDUMOLU; 

PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009, DAY; WESLEY, 1988; HURLEY; HULT, 1998; 

PORTER, 1990). 

Literaturas sobre sustentabilidade mostram que as estratégias de sustentabilidade 

podem realmente ser uma fonte de vantagem competitiva (BILGIN, 2009; RODRIGUEZ; 

RICART; SANCHEZ, 2002). Wagner (2005) demonstra que as escolhas estratégicas que 

perseguem a sustentabilidade ambiental podem ser um fator decisivo, que pode permitir às 

empresas criarem vantagens competitivas exclusivas em termos de imagem do produto, 

vendas, participação no mercado e novas oportunidades.  

A estratégia em si é o plano geral de uma empresa, que tem dois níveis: a estratégia 

das unidades de negócio, ou competitiva, e a estratégia corporativa, ou da totalidade do grupo 
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empresarial (MONTGOMERY; PORTER, 1998). Corroborando, Day (1999) argumenta que 

estratégia é buscar vantagem competitiva sobre os concorrentes e diminuir a erosão das 

vantagens atuais. Dessa forma, sustentar uma vantagem competitiva é muito difícil no cenário 

atual, onde a concorrência é global, os consumidores estão cada vez mais exigentes em 

relação à qualidade e preço dos produtos e serviços e, principalmente, pelo aumento 

significativo da pressão dos stakeholders, por um comportamento empresarial que tenha 

sustentabilidade social, econômica e ambiental. Segundo Holme e Watts (CEBDS, 2000), o 

desenvolvimento sustentável, assim como a construção de um negócio bem-sucedido, requer 

uma visão em longo prazo e também considerações sociais, ambientais e econômicas que 

estejam integradas. 

Os debates sobre sustentabilidade ambiental tiveram início na década de 1970, 

conforme demonstrado a seguir. 

 

Quadro 5 – Mobilizações sociais pela busca do desenvolvimento sustentável 

1972 Clube de Roma: colegiado formado por empresários: Resultou na obra Limites do 

Crescimento, que descreveu um cenário trágico para o futuro mundial caso a cidade 

mantivesse os padrões de consumo da época. 

Jabbour e 

Santos 

(2006) 

1972 1ª Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente: Ampliou o debate sobre a 

questão - – Estocolmo – Suécia 

Meadows 

et al. 

(1972) 

1987 Relatório Nosso Futuro Comum: Tinha a responsabilidade de disseminar o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que para a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, passa a ser “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” 

(CMMAD, 1988, p. 46) 

CMMAD 

(1991) 

1992 Eco Rio-92: Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

CNUMAD. Teve o intuito de reforçar a necessidade de a sociedade como um todo 

engendrar o desenvolvimento sustentável. 

Jabbour; 

Santos, 

(2006) 

1997 Protocolo de Kioto: Entra em discussão a emissão de gases poluentes e o esforço que 

deveria ser despendido pela sociedade, para evitar o aquecimento global, com a elaboração 

de um protocolo de intenções. 

Jabbour; 

Santos, 

(2006) 

2002 Rio + 10 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável: Teve como resultado um plano de ação factível no que se refere à 

minimização dos impactos de diversos problemas ambientais de caráter global. Colocou-se 

como metas o desejo de aumentar a proteção da diversidade, o acesso à água potável, ao 

saneamento, ao abrigo, à energia, a saúde e à segurança alimentar. Ainda, o combate à fome 

crônica, à desnutrição, aos conflitos armados, ao narcotráfico, ao crime organizado, à 

corrupção, aos desastres naturais, ao tráfico ilícito de armas, ao tráfico de pessoas, ao 

terrorismo, à xenofobia, às doenças crônicas transmissíveis, à intolerância e incitação a 

ódios raciais, étnicos e religiosos. 

Jabbour; 

Santos, 

(2006) 

Fonte: elaborado pela autora, segundo Sehnem (2011, p. 23). 

 

Essas mobilizações sociais demonstram que a preocupação com o desenvolvimento 

sustentável evoluiu de forma a abranger todos os aspectos que afetam a vida no planeta, e 

também que o desenvolvimento sustentável é viabilizado com a ação conjunta dos atores 

políticos, econômicos e sociais e pela cooperação entre empresas e sociedade. 
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Segundo Slack et al. (2002), a dimensão do impacto ambiental está diretamente 

relacionado ao tamanho da população que consome e aos reflexos ambientais do processo 

produtivo e dos produtos consumidos. Isto demonstra que as empresas têm grande 

responsabilidade sobre os impactos ambientais no planeta e, consequentemente, sobre a vida 

das pessoas, o que deveria direcioná-las para a busca de uma gestão com foco em questões 

ambientais.  

De acordo com Alperstedt, Quintella e Souza (2010), a temática ambiental ganhou 

visibilidade e repercussão global, a partir da publicação de A primavera silenciosa, de Rachel 

Carson, em 1962, que demonstrou os malefícios da utilização de pesticidas. Nas palavras dos 

autores, “[...] a partir daquele momento, houve um significativo crescimento no interesse 

popular e gerencial a respeito da questão ambiental, paralelamente ao surgimento de 

legislações ambientais mais rigorosas em todo o mundo.” Até então, as questões ambientais 

eram vistas pelas empresas, somente como geradoras de custos, sem benefícios visíveis. 

Alguns acontecimentos históricos provocaram uma espécie de conscientização para o 

ambientalismo corporativo, conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

 

Quadro 6 – Acontecimentos que estimularam a conscientização para o ambientalismo corporativo 

1962 A publicação de A primavera silenciosa, de Rachel Carson, em 1962, livro que enfatiza os malefícios da 

utilização de pesticidas. 

1975 Allied Quemical Corporation, em Hopewell, Virgínia (EUA) – exposição dos funcionários ao perigoso 

pesticida Kepone. 

1976 A explosão química da Hoffman-La Roche, em Seveso (Itália). 

1986 A explosão de reator nuclear em Chernobyl, na então União Soviética 

1990 O vazamento de petróleo do navio petroleiro Exxon Valdez  

 Contaminação do solo por resíduos sólidos enterrados no estado de Nova York (Love Canal) 

1984 O acidente na cidade indiana de Bhopal, em 1984, causado pela emissão de gás venenoso que escapou 

de uma fábrica de pesticidas de propriedade da Union Carbide, de origem norte-americana, e tido com 

um dos piores desastres industriais da história, provocando a morte de milhares de pessoas. Após esse 

acidente, a visão da sociedade alterou-se de forma mais acentuada, exigindo respostas por parte das 

empresas. 

1980 A multiplicação dos chamados “selos verdes”. Os primeiros “selos verdes” ainda se apoiavam em 

critérios simples, como a redução ou a eliminação de uma ou mais substâncias poluentes mais 

significativas do produto. A evolução se deu observando critérios de redução do impacto ambiental desde 

a produção até o descarte final, compreendendo assim o ciclo de vida dos produtos. 

Fonte: adaptado de Alperstedt, Quintella e Souza (2010) e Barata, Kligerman e Minayo-Gomez (2007). 

 

Muitas dessas empresas tiveram de arcar com altas indenizações e recuperação dos 

ambientes danificados, sem falar do prejuízo da imagem perante a sociedade como um todo 

(BARATA; KLIGERMAN; MINAYO-GOMEZ, 2007). Na década de 1990, as empresas 

começaram a trabalhar a questão ambiental de forma sistêmica, a partir de constatações que 

mostravam consumidores desejosos por empresas que trabalhassem com base em valores 

ambientais (ABREU, 2001). Segundo Alperstedt, Quintella e Souza (2010, p. 171), a partir da 
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década de 1990 até os dias de hoje, “[...] tem crescido a preocupação com a forma de se fazer 

negócios, buscando-se incluir na gestão o cuidado com o ambiente natural e o atendimento às 

demandas dos diversos públicos com os quais as organizações se relacionam.” Corroborando, 

Sehnem (2011, p. 25) relata: 

 

[...] a gestão ambiental é um aspecto que tem sido inserido nas ações desenvolvidas 

por organizações de setores distintos, sendo que o Sistema Integrado de Gestão 

Ambiental, conhecido por Modelo Winter foi desenvolvido em 1972 pela empresa 

Ernst Winter. Nas décadas de 80 e 90 muitos outros sistemas surgiram sendo que o 

Responssible Care Ò Program, a BS 7750 e o EMAS foram os que mais 

contribuíram para o surgimento da ISO 14.001 (CAMPOS, 2001). A ISO 14.001 

consiste na International Standardization of Organization e foi importante o seu 

surgimento por que ela é uma norma internacionalmente aceita, que define os 

requisitos para estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental. 

 

Segundo Rohrich e Cunha (2004), gestão ambiental é o conjunto de políticas e práticas 

administrativas e operacionais que consideram a saúde e a segurança das pessoas e a proteção 

do meio ambiente por meio da eliminação ou mitigação de impactos e danos ambientais 

decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou desativação de 

empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida do produto. 

Jabbour e Santos (2006) fizeram um levantamento das diferentes formas de relação 

entre a empresa e o meio ambiente, demonstrando a integração da questão ambiental às 

praticas gerenciais. Essa integração, segundo os autores, ocorre em três estágios evolutivos, 

conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

Quadro 7 – Estágios evolutivos da integração da variável ambiental às práticas gerenciais 

Estágios evolutivos 

(Jabbour e Santos, 

2006) 

Abordagens 

(Maimon, 

1994) 

Descrição (Sehnem, 2011, p. 29) 

Especialização 

funcional da gestão 

ambiental 

Reativa Ocorre quando a internalização da variável ambiental é orientada para o 

atendimento de demandas mercadológicas e adequação a legislação 

ambiental vigente. Tal comportamento é adotado por organizações que 

não consideram a variável ambiental como oportunidade de negócios 

futuros, reagindo lentamente às mudanças no ambiente de negócios. 

Integração interna 

da dimensão 

ecológica 

Preventiva Determinação de atividades ambientais pautada nos objetivos de 

desempenho da empresa, principalmente no que se relaciona com a 

prevenção da poluição. Nesse estágio, o desempenho ambiental da 

empresa não é ainda tratado como fator estratégico, e os objetivos de 

prevenção são estabelecidos sem a participação efetiva da área 

ambiental. 

Integração externa 

da variável 

ecológica 

Proativa As questões ambientais não são consideradas apenas problemas a serem 

evitados, mas elementos geradores de vantagem competitiva. 

Fonte: elaborado pela autora, segundo Sehnem (2011, p. 29). 

 

O último estágio proposto por Jabbour e Santos (2006) compreende a integração 

externa ou integração estratégica da gestão ambiental. Neste estágio, as atividades da gestão 
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ambiental são integradas à estratégia empresarial, que busca a exploração de oportunidades 

estratégicas identificadas no ambiente competitivo da empresa. Segundo Maimon (1996), 

empresas com esse comportamento passam a considerar o meio ambiente como uma nova 

oportunidade de negócio tanto do ponto de vista tecnológico quanto organizacional. 

Para que seja possível a implementação desse estágio se faz necessário difundir os 

objetivos ambientais em todos os níveis hiarárquicos da empresa. Vislumbrando as 

dificuldades desse processo, Backer (1995) criou um modelo para a introdução da variável 

ambiental no âmbito da estratégia empresarial, o qual contém etapas, conforme demonstrado a 

seguir. 

 

Quadro 8 – Processo de formulação da estratégia empresarial ecológica, segundo Backer (1995) 

Fase 1 

Identificação 

das 

prioridades 

 

Realização de um diagnóstico que analise o fator 

ambiental dentro da organização, com o objetivo de 

identificar as prioridades e os esforços ecológicos. 

Nessa primeira fase, são identificados os pontos fortes e 

fracos da empresa em matéria ambiental, o que é 

realizado por representantes de todas as áreas funcionais 

da corporação. Eventualmente, faz-se necessária a 

inserção de fornecedores nesse processo. 

Áreas funcionais da corporação: 

 

Comunicação e Marketing 

Transformação e Produção 

Recursos Humanos 

Administrativo e Financeiro 

Pesquisa e desenvolvimento  

Fase 2 

Diagnóstico 

 

Cada uma das áreas funcionais desenvolve um 

levantamento de sua relação com a gestão ambiental 

empresarial. De fato, é esse diagnóstico que levanta os 

principais pontos de mudança que deverão ser alterados 

pelas áreas de gestão. Assim, são desenvolvidos os 

diagnósticos da área de marketing, recursos humanos, 

produção, finanças e inovação. 

Áreas funcionais da corporação: 

 

Comunicação e Marketing 

Transformação e Produção 

Recursos Humanos 

Administrativo e Financeiro 

Pesquisa e desenvolvimento  

Fase 3 

Planos 

Cada área de gestão concebe seus planos de gestão 

ambiental. Os pontos negativos desses diagnósticos são 

atacados por meio da proposição de ações específicas 

nas áreas.  

Planos de: 

Comunicação  

Investimento 

Formação/sensibilização/avaliação 

Organização administrativa 

Projetos e P & D 

Fase 4 

Síntese da 

estratégia 

ecológica 

Os planos de ação de cada área, formulados 

anteriormente, são refletidos de forma integrada, 

formando-se, assim, uma estratégia ecológica que 

integra todos os setores de atividade da empresa. 

O livro ecológico 

O balanço ecológico 

A formação ecológica 

A estrutura ecológica 

Os projetos ecológicos 

Fonte: elaborado pela autora, segundo Jabbour e Santos (2006, p. 442-443). 

 

O estudo de Jabbour e Santos (2006, p. 444) concluiu que “[...] a variável ambiental 

tende a ser internalizada à medida que a configuração organizacional se torna mais flexível e 

voltada para a exploração de oportunidades do ambiente externo” e que “[...] a evolução da 

gestão ambiental é acompanhada pela evolução das áreas de gestão de recursos humanos e de 

produção.” 

Para Corazza (2003), as formas de integração da gestão ambiental em organizações 

industriais dependem de alterações na estrutura interna e nas relações externas destas 
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organizações. Ou seja, i) a necessidade da integração matricial, ii) identificação dos 

mecanismos que auxiliam nas transformações das estruturas organizacionais, influenciando 

positivamente seu desempenho ambiental e, iii) a urgência do envolvimento efetivo das partes 

interessadas. Segundo Corazza (2003, p. 11), “[...] a incorporação matricial da gestão 

ambiental envolve a mudança de atividades e de rotinas preexistentes.” 

Sanches (2000), quando discorre sobre plano estratégico ambiental afirma que para 

uma empresa implantar metas ambientais, é necessário: 

 

[...] primeiramente conhecer seu estado-atual-da-arte no campo ambiental, seja 

quanto às exigências dos grupos de interesses, seja quanto aos seus impactos no 

meio ambiente. Em seguida, necessitam planejar suas ações e estabelecer um 

conjunto de práticas e procedimentos que permita administrar as relações empresa-

meio ambiente, monitorando suas atividades, corrigindo problemas, implementando 

novas soluções, avaliando riscos e adotando medidas preventivas dentro da política e 

dos objetivos determinados pelo plano estratégico ambiental. (SANCHES, 2000, p. 

86). 

 

 

Sharma (2000) contribui argumentando que as escolhas estratégicas das empresas 

quanto à gestão ambiental estão relacionadas à interpretação que seus gestores têm do 

ambiente e de como esse ambiente influencia essas decisões, como uma oportunidade ou 

ameaça, como benefício ou como custo.  

No estudo de Alperstedt, Quintella e Souza (2010), foi demonstrado que, 

independentemente do porte da empresa, as estratégias de gestão ambiental apresentaram 

características relacionadas aos três estágios de integração da variável ambiental, vistos 

anteriormente nos fundamentos teóricos (reativo, preventivo e proativo), que decorrem, 

principalmente, de pressões normativas, coercitivas e miméticas do ambiente institucional ao 

qual as organizações estão submetidas.  

No que diz respeito às tipologias, as estratégias ambientais podem ser classificadas 

quanto: i) à fase de evolução ambiental, ii) às respostas às pressões ambientais e iii) ao foco 

das estratégias ambientais (SEHNEM, 2011, p. 31). Como neste trabalho o foco da 

sustentabilidade ambiental está na dimensão estratégica, serão apresentadas somente as 

abordagens relacionadas à terceira fase, conforme demonstrado no Quadro 9.  

 
Quadro 9 – Tipologias de estratégias ambientais  

Maimon 

(1996) 

Controle de emissões end-of-pipe: que tratam os resíduos e efluentes somente no final do 

processo produtivo, sendo consideradas tecnologias de controle; 

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

produtos; 

Tecnologias de terceira geração – tecnologias limpas: utilização de novos materiais e 

substituição de materiais tóxicos, baseando-se em ações de pesquisa e desenvolvimento da 

organização. 
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Gilley et 

al. (2000) 

Iniciativas ambientais dirigidas a produtos: podem ser inseridas a partir da criação de novos 

bens e serviços ambientalmente saudáveis, ou pela redução do impacto ambiental dos bens e 

serviços existentes. Estas são as que resultam em melhor imagem da empresa, pois diferenciam os 

produtos em relação aos concorrentes.  

Iniciativas ambientais dirigidas para processos: visam minimizar os impactos ambientais da 

empresa, por meio do uso de materiais reciclados, o redesenho dos processos produtivos e as 

melhorias no sistema de distribuição. São iniciativas que reduzem os resíduos e incluem mudanças 

nos processos organizacionais. A pesquisa mostrou que o efeito destas ações para a imagem da 

empresa é baixo e muitas iniciativas são difíceis de serem comunicadas ao público. 

Rhee e 

Lee (2007) 

Estratégia ambiental reativa: possui baixo nível de responsabilidade ambiental nas áreas de 

decisão e frequentemente ignoram os problemas ambientais, as preocupações com controles de 

poluição e a conformidade com regulamentos.  

Estratégia ambiental focada: 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.  

Estratégia ambiental oportunista: é a estratégia de atuação simultânea em todas as áreas de 

decisão. No entanto, a dedicação para o nível mais avançado de gerenciamento ambiental em todas 

as áreas não ocorre da mesma forma.  

Estratégia ambiental proativa: as organizações que levam em conta os problemas ambientais em 

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

Fonte: adaptado de Sehnem (2011, p. 31). 

 

As estratégias ambientais são diferentes para cada empresa, mas aquelas que se voltam 

para os princípios da sustentabilidade, geralmente, possuem uma postura ecologicamente 

correta, que vai além do que é legalmente imposto, adotando uma abordagem integrada das 

questões ambientais. Segundo Sanches (2000), normalmente nessa abordagem integrada são 

observados alguns aspectos: 

 

a) prioridade à saúde e segurança dos empregados, dos consumidores e da comunidade; 

b) promoção de políticas que evitem os recursos escassos, espécies em extinção e apoio a 

regimes opressivos; 

c) influência direta da política ambiental nos processos de fabricação, práticas de 

manutenção e emissões; 

d) influência da política ambiental no projeto de produtos e processos de formas diretas e 

explícitas; 

e) redução, reuso e reciclagem de materiais; 

f) monitoração e mensuração das emissões; 

g) redução do uso e de emissão de substâncias tóxicas; 

h) recuperação de produtos e embalagens após o uso, para reuso e reciclagem; 

i) treinamento ambiental aos empregados; 

j) melhoria ambiental contínua; 

k) contabilidade de custos ambientais. 
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Corroborando, Eccles, Ioannou e Serafeim (2012) definem a empresa sustentável 

como aquela que tem uma cultura de sustentabilidade internalizada na estratégia e nas 

operações do negócio. Estes autores realizaram um estudo concluindo que, num período de 18 

anos, uma empresa sustentável deu muito mais lucro do que uma empresa não sustentável. 

Neste estudo foram apresentadas 27 políticas de sustentabilidade, divididas em ambientais, 

sociais e de governança. Das 27 políticas, as ambientais tratam sobre: redução das emissões 

de carbono; programas de eficiência hídrica e energética; programa de inovação para diminuir 

consumo de recursos naturais; e programa de reciclagem de resíduos. 

Empresas ambientalmente éticas estão positivamente relacionadas à inovação de 

processos e produtos verdes, e também demonstram uma relação positiva quanto à vantagem 

competitiva mercadológica. Portanto, sugere-se que as empresas deveriam investir para 

melhorar a ética ambiental corporativa (CHANG, 2011). Inicialmente, a adesão das empresas 

à sustentabilidade ocorreu pela pressão dos stakeholders, ou seja, de fora para dentro, que as 

responsabilizavam pelos processos de degradação social e ambiental que atingiam à 

sociedade. Atualmente, a adesão das empresas ao desenvolvimento sustentável acontece por 

fatores de natureza empresarial, pois aderir à postura sustentável se transformou em fator de 

competitividade, para a empresa se diferenciar em relação aos concorrentes e se manter no 

mercado. Ou seja, as empresas estão aderindo à sustentabilidade como estratégia para 

permanecer no mercado.  

Berns et al. (2009) investigaram pessoas formadoras de opinião e executivos 

(autodenominadas experientes com as questões de sustentabilidade), que apontaram diferentes 

realidades empresariais emergentes, como, por exemplo:  

 

a) os preços dos alimentos, água, energia e outros recursos estão cada vez mais voláteis; 

b) as empresas com práticas de sustentabilidade serão menos expostas a estas oscilações 

e também mais resistentes;  

c) os stakeholders, incluindo os consumidores, clientes, acionistas e o governo, estão 

mais atentos à sustentabilidade e aumentando a pressão sobre as empresas, para que 

assumam uma postura clara quanto à sustentabilidade;  

d) as agendas dos governos cada vez mais defendem a sustentabilidade;  

e) as empresas que estão buscando este objetivo serão menos vulneráveis às mudanças 

regulatórias;  

f) os mercados de capitais estão mais atentos à sustentabilidade e estão usando-a como 

um indicador para avaliar as empresas e tomar decisões de investimento;  
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g) as empresas pioneiras são propensas a ganhar uma liderança, que pode se tornar uma 

vantagem competitiva em relação aos concorrentes. 

 

Segundo Eccles, Ioannou e Serafeim (2012), empresas com alta sustentabilidade têm 

melhor desempenho que as empresas com baixa sustentabilidade. Isso devido ao estilo de 

governança que é focado no engajamento dos stakeholders, estabelecendo contato formal com 

os diferentes públicos. Com essa postura, a empresa consegue: 

 

a) identificar os critérios de relacionamento para cada público e também as suas 

necessidades e demandas; perceber as oportunidades e ameaças para o negócio; 

b) reconhecer os públicos-alvo da empresa;  

c) preparar executivos para engajar esses públicos;  

d) criar valor de forma compartilhada, atendendo às demandas dos diferentes públicos;  

e) atuar com proatividade e transparência;  

f) realizar investimentos em longo prazo, buscando o atendimento das demandas por 

qualidade e segurança socioambiental, além da financeira; 

g) instaurar um comitê de sustentabilidade que tem como função orientar os executivos 

quanto às políticas de sustentabilidade e resultados esperados e estabelecer formas de 

comunicação com os públicos de interesse;  

h) estabelecer um sistema de compensação da liderança que está atrelado tanto ao 

desempenho financeiro quanto à consecução de metas não financeiras ligadas aos 

indicadores-chave das políticas de sustentabilidade;  

i) manter a maioria dos investidores ou acionistas orientados pelos resultados de longo 

prazo;  

j) tomar as decisões com base em dados da concorrência e do mercado, bem como nas 

informações relativas aos stakeholders, devidamente auditadas por firmas 

independentes; 

k) ter ciência de que a gestão de topo tem a sustentabilidade como sua responsabilidade 

(ABRAHÃO, 2013). 

 

As questões ecológicas tornam-se influências externas de muito peso para as empresas 

e seus mercados. As empresas percebem a importância de reagir às mudanças devido às 

necessidades dos seus clientes, aos novos regulamentos e à nova ordem social que retrata a 

crescente preocupação com os impactos socioambientais. A busca da sustentabilidade requer 
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uma mudança fundamental para o paradigma de gestão, que serve de base para todas as 

funções do negócio. 

O estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), com 47 empresas que são referência 

em sustentabilidade ambiental, resultou na identificação de várias estratégias utilizadas para 

induzir o comportamento de consumo sustentável. Dos 47 estudos de caso foram identificadas 

14 estratégias distintas de sustentabilidade baseadas em inovação verde, de 19 casos 

diferentes, conforme demonstrado a seguir. 

 

Quadro 10 – Ligações entre as capacidades de marketing, estratégias de sustentabilidade ambiental e 

comportamentos sustentáveis 

Estratégias de 

sustentabilidade da 

empresa, baseadas em 

inovação técnica (T) e 

não técnica (NT) 

Comportamento 

sustentável 

habilitado ao 

nível da 

empresa, clientes 

ou fornecedores 

Exemplos selecionados de relatos de 

casos das empresas 

Capacidades 

críticas de 

marketing 

1. Subproduto estratégia 

de sinergia - sinergia entre 

diversos setores, 

resultando em 

conversão rentável de 

subprodutos em produtos 

de revenda. (T) 

Maior eficiência 

nos esforços de 

eliminação no 

nível da empresa. 

Aço Chapparal: reprocessou e revendeu 

plásticos limpos não clorados, para os 

clientes industriais, gerando uma receita 

de US $ 500.000 por ano. 

Programa da General Motors Gestão de 

Recursos: resultou em mudar antiguos 

resíduos em ex-produtos valorizados que 

proporcionaram mais de $ 6 milhões em 

vendas nos EUA. 

Cap. de 

desenvolvimento 

de produto 

Cap. de vendas 

Cap. de ligação 

com o cliente / 

canal 

 

2. Elaboração de 

programas de 

compensação de carbono 

com clientes de negócios. 

(NT) 

O aumento da 

motivação para 

reduzir a pegada 

de carbono em 

produtos 

vendidos. 

A Interface's Cool Carpet™: opção 

permitida para todos os impactos do 

ciclo de vida do carpete (para cima e 

para baixo da cadeia de abastecimento) 

para ser totalmente compensado com 

créditos de redução de emissões. 

Cap. de 

desenvolvimento 

de produto 

Cap. de ligação 

com o cliente / 

canal 

3. Desenvolvimento de 

inovações incrementais, 

descobrindo usos 

inovadores para os 

resíduos industriais. (T) 

Maior eficiência 

nos esforços de 

eliminação de 

resíduos ao nível 

da empresa. 

Florida Power transformou resíduos em 

produtos industriais para preenchimento 

de estrada e uso em usina de açúcar, 

adicionando US $ 1,8 milhão em lucros 

anuais. 

Cap. de 

desenvolvimento 

de produto 

Cap. de ligação 

com o cliente / 

canal 

Cap. de venda 

4. Envolver organizações 

externas para criar 

políticas e incentivos de 

mercado que estimulem 

práticas sustentáveis. (NT) 

Aumento de 

comportamentos 

de reciclagem por 

empresas 

parceiras. 

A iniciativa da Interface em recuperação 

de carpetes para revestimento do piso de 

empresas permitiu desviar mais de 49 

milhões de quilos de material de aterros 

desde 1994. 

Cap. de 

relacionamento  

Cap. de ligação 

com o cliente / 

canal 

5. Envolver os clientes e 

membros do canal em 

inovação de produto. (NT) 

Aumento da 

conversão de 

resíduos em 

subprodutos, e 

eliminação de 

resíduos eficaz 

para as empresas 

parceiras. 

Dow Chemical Company recolhe todos 

os refrigeradores utilizados a partir de 

carros atendidos nas garagens da BMW 

e Peugeot na Alemanha e recicla-os para 

revenda. 

Cap. de 

relacionamento  

Cap. de ligação 

com o cliente / 

canal 

6. Inovadores modelos de 

precificação – aluguel de 

matérias-primas perigosas. 

Aumento do 

comportamento 

de redução de 

Programa Dow Chemical Company 

Safe-Chem permite a entrega segura de 

solventes perigosos para os clientes e 

Cap. de fixação 

dos preços 
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(NT) risco  depois apanha-os novamente. 

7. Persuadir os clientes a 

locar o produto. 

(NT) 

Empresas manter 

a propriedade de 

seus produtos e 

maximizam a 

produtividade dos 

recursos. 

Interface aluga seus produtos; uma nova 

cobertura de piso é fornecida para 

substituir a antigo e o produto usado é 

renovado e revendido. 

Cap. de fixação 

dos preços 

8. Desenvolver inovações 

para alimentar as vendas 

de produtos primários da 

empresa. (T) 

Aumento do uso 

de inovações em  

nível do cliente 

para reduzir as 

emissões no meio 

ambiente. 

British Gas desenvolve o mercado de 

veículos a Gás Natural, para aumentar a 

venda do seu gás combustível. Em uma 

tentativa de aumentar o seu negócio de 

electricidade, a Tokyo Electric Power 

Company Inc. (TEPCO) desenvolveu 

uma tecnologia padrão para rápido 

carregamento de veículos eléctricos 

(EV), apesar de não produzir nem vender 

quaisquer produtos relacionados a esta 

tecnologia. 

Cap. de 

desenvolvimento 

de produto 

9. Posicionamento 

inovador vis-à-vis aos 

concorrentes (NT) 

O aumento da 

compra de 

produtos pró-

ambientais por 

parte dos clientes 

industriais. 

Broderne Hartmann usou um 

posicionamento de mercado "ambiental" 

para os clientes industriais, fazendo 

"matérias-primas únicas" sendo o único 

ponto de venda. 

Varejistas e proprietários de marcas que 

utilizam Polyactide usam a "embalagem" 

da Cargill Dow como um elemento de 

posicionamento para reforçar sua marca 

e melhorar a imagem fresca de sua 

comida, além de ajudar o meio ambiente. 

• Capacidade de 

vendas 

10. Construção de 

regulamentos no uso de 

novos produtos. (NT) 

Clientes seguem 

regulamentos para 

utilizar os 

produtos. 

Akzo Nobel surgiu com a tecnologia 

anti-incrustantes, comercializando os 

próprios produtos, necessários para o 

cumprimento dos regulamentos da 

produção de navios por estaleiros. 

Cap. de 

Relacionamento 

11. Criação de novos 

mercados pelo marketing 

existente devido às 

inovações na própria 

empresa - 

desenvolvimento de 

processos para a 

sustentabilidade da 

empresa. (NT) 

 

Conservação 

crescente de 

energia na 

empresa e local de 

clientes. 

Johnson Controls adicionou gestão da 

água como um serviço de novas 

instalações para a construção de primeira 

linha, oferecendo valor e uma gama 

completa de soluções de facilidade. 

Cap. de vendas 

12. Incorporação dos 

princípios da 

sustentabilidade em seu 

fornecedor e contratos de 

clientes. (NT) 

Fornecedores e 

clientes seguem 

princípios de 

sustentabilidade 

durante a 

execução do 

contrato. 

No setor de aço, a ArcelorMittal 

trabalhou com várias empresas em sua 

cadeia de suprimentos, ajudando-os a 

incorporar normas sociais e ambientais, 

o que resulta em 53% deles, o 

desenvolvimento de um novo produto ou 

serviço com um recurso específico social 

ou ambiental em suas práticas de 

negócios. 

A Bayer emprega uma sustentabilidade 

baseada no fornecedor, por meio de um 

programa de gestão de relacionamento 

com todos os seus fornecedores. 

Responsible Care da BASF: programa de 

auditoria com os seus prestadores de 

serviços, incluindo empreiteiros, 

Cap. de 

Relacionamento 

Cap. de vendas 
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fornecedores de matérias-primas, 

fabricantes de contrato, transportadores, 

tancagem e operadores de armazém, 

causando um efeito auto-catalítico e 

gerando melhores práticas em toda a 

indústria química. 

13. Desenvolver novos 

produtos para mitigar os 

problemas de 

sustentabilidade crítica. 

(T) 

Melhorou o 

comportamento 

de 

sustentabilidade 

por parte das 

empresas clientes. 

Bomba de calor TEPCO de aquecimento 

baseado em tecnologia e sistema de 

refrigeração reduz as emissões de CO2 

em cerca de 3500 toneladas, quase 70% 

menos do que um chiller de absorção de 

gás convencional, e reduz o uso de água 

para 117.800 m3, ou 92% menos do que 

um prédio de escritórios comum. 

Cap. de 

Desenvolvimento 

de produto / 

design de produto 

Cap. de vendas 

14. Desenvolver 

inovações em material de 

embalagem para mitigar 

as questões ambientais de 

material de embalagem. 

(T) 

Reduções de 

custos e 

desperdícios por 

mudança de 

comportamento 

em reciclar e 

reutilizar 

Cargill Dow tem prosseguido uma gama 

de aplicações e testes de mercado com 

êxito. Lançou sua própria linha de 

embalagens com base nos mercados de 

embalagens e fibras. 

Cap. de 

desenvolvimento 

de produto 

Cap. de 

embalagem de 

produto 

Fonte: adaptado de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri, (2011, p. 1312). 

 

Conforme demonstrado no Quadro 10, para o desenvolvimento de cada estratégia de 

sustentabilidade ambiental foram necessárias algumas capacidades de marketing. Por 

exemplo, a estratégia de combinar subprodutos para gerar novas alternativas de produtos 

requer convencer clientes da viabilidade dessas novas alternativas. Vejamos a seguir, alguns 

exemplos dessa relação, segundo o estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011): 

 

a) a Chaparral Steel (aço) e a TXI indústria de cimento, descobriram que a escória de aço 

(subproduto da fundição) pode ser convertida em uma matéria-prima valiosa para a 

produção de cimento e desenvolveram um processo que utiliza escória de aço num 

forno de cimento para criar o cimento Portland de alta qualidade. Isto resultou no 

aumento de lucros para ambas as empresas, reduziu o consumo de energia em 15% e 

as emissões de dióxido de carbono em mais de 10%. Para a introdução bem-sucedida 

de um novo produto a um cliente de negócios foi necessário para as duas empresas ter 

além da capacidade de desenvolvimento de produto, ter capacidade de vendas nos 

mercados que a empresa almeja; 

b) em Chicago, uma rede de 27 membros da empresa Mexicana Tampico e sete 

secretarias municipais se reuniram para converter desperdício em lucro. Esta união 

resultou em 13.500 toneladas de resíduos que não foram para aterros. Ou seja, para 

que essa estratégia fosse desenvolvida, foi fundamental a capacidade de 

relacionamento; 
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c) a empresa química Dow Chemical Company, para reduzir os riscos de acidentes 

ambientais, passou a alugar os perigosos solventes em vez de vendê-los. Dessa forma, 

a empresa faria o transporte seguro do produto. Porém, para que os clientes aderissem 

a esse novo produto/serviço foi necessário reduzir o preço em relação à oferta anterior, 

o que exigiu da empresa capacidade na fixação de preços (preço percebido x 

benefício percebido; concorrência; posicionamento de mercado; custos, consistência 

interna na linha de produtos e outras ofertas da empresa); 

d) a embalagem é um ponto de partida para os esforços de marketing sustentável de 

muitas empresas, uma vez que ela pode representar uma forma segura e econômica de 

trabalhar com a imagem “verde”, sem mudanças radicais nos processos e produtos. A 

Cargill Dow promove as suas embalagens como uma forma de posicionamento de 

mercado para os seus clientes (varejistas e proprietários de marcas), pois estas são 

fabricadas a partir de derivados de recursos renováveis, como amido de milho (nos 

Estados Unidos), raizes de mandioca, amido de batatas ou (principalmente na Ásia), 

cana de açúcar (restante do mundo). Empresas que queiram utilizar essa estratégia, ou 

transmitir o posicionamento de um produto ecologicamente correto precisam ter 

capacidade de embalagem, para sensibilizar os consumidores, a comprar os 

produtos; 

e) a Dow Chemical Company recolhe todos os refrigeradores utilizados a partir de carros 

atendidos nas garagens da BMW e Peugeot na Alemanha e os recicla para revenda. 

Para que isso fosse possível, foi necessário envolver os clientes e membros do canal. 

Tal estratégia exige que a empresa tenha capacidade de ligação com o canal, ou seja, 

relações de confiança e de longo prazo com os membros do canal a montante e a 

jusante, para que esses links possam ser capitalizados na introdução de produtos 

ambientalmente sustentáveis. 

 

Neste trabalho, a exemplo do estudo demonstrado anteriormente, foi possível 

identificar em empresas brasileiras, estratégias ambientais, sem necessariamente que essas 

estratégias tenham gerado inovações verdes. A partir dessas estratégias foram investigadas as 

capacidades de marketing, fundamentais para o desenvolvimento destas. A seguir será 

demonstrada a metodologia de pesquisa, para possibilitar a investigação proposta. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos metodológicos que configuram esta 

pesquisa. No item 3.1 descreve-se o tipo de pesquisa. Na sequência explana-se a estratégia, a 

população e amostra da pesquisa. No próximo item é apresentada a coleta dos dados e, 

finalmente, a análise dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para atender ao objetivo proposto neste estudo: compreender como as capacidades de 

marketing contribuem para a geração das estratégias ambientais, utilizou-se a abordagem 

qualitativa, por meio de um estudo exploratório-descritivo. 

Segundo Yin (2001), a abordagem qualitativa caracteriza-se por ter como objeto de 

pesquisa um fenômeno social, contemporâneo, de difícil quantificação, que apresenta 

indefinição entre o fenômeno e o contexto, além de múltiplas fontes de evidências que 

ocorrem no ambiente da pesquisa, visando reconhecer os problemas e suas causas.  

Este estudo caracteriza-se ainda como um estudo de natureza exploratório-

descritiva, o qual, segundo Godoy (1995), na abordagem qualitativa a forma exploratória 

descritiva torna-se fundamental no processo de obtenção de dados e na disseminação dos 

resultados, além de ser necessário observar o ambiente de forma holística, como um todo. 

 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA  

 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, especificamente como um estudo 

de casos múltiplos. Segundo Eisenhardt (1989, p. 534), “[...] o estudo de caso é uma estratégia 

de pesquisa que se concentra na compreensão das dinâmicas presentes dentro de uma única 

configuração.” Corroborando, Yin (2010, p. 39) descreve o estudo de caso como “[...] uma 

pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real, especificamente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente evidentes.” No estudo em questão, o fenômeno trata da possibilidade de uma 

relação entre as capacidades de marketing das empresas e estratégias de sustentabilidade 

ambiental. 

As etapas e estratégias de pesquisa que foram adotadas no presente trabalho estão 

representadas no Esquema 5. 
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Esquema 5 – Etapas e estratégias de pesquisa 

 

1ª Etapa: Revisão bibliográfica 

 

 

 

Elaboração da estrutura conceitual do trabalho 

2ª Etapa: Pesquisa qualitativa 

 

 

a) Aplicação das entrevistas  

b) Aplicação dos questionários 

 

 

3ª Etapa: Pesquisa documental 

 

 

Analise dos relatórios de sustentabilidade 

4ª Etapa: Análise dos dados a) Análise dos dados por meio do cruzamento de três fontes: 

entrevistas, relatórios e questionários 

b) Análise dos dados primários relacionando-os com a teoria 

 

Fonte: a autora. 

 

No Esquema 5 é possível perceber que a pesquisa foi realizada em quatro etapas, 

sendo a primeira uma pesquisa bibliográfica acerca dos temas: capacidades de marketing e 

estratégias ambientais. Na segunda etapa ocorreu a aplicação das entrevistas sobre as 

estratégias ambientais e também foi realizada a aplicação de um instrumento de pesquisa semi 

estruturado, sobre as capacidades de marketing. Na terceira etapa foi realizada a análise dos 

relatórios de sustentabilidade das duas empresas investigadas e, na quarta etapa, foi feita a 

análise dos dados por meio do cruzamento das três fontes e, finalmente, a relação desses 

dados com a teoria. 

O Quadro 11 apresenta o protocolo de pesquisa realizado neste trabalho, o qual serviu 

como norteador na coleta das informações, das fontes de pesquisas definidas como 

elementares para construção deste estudo.  

 
Quadro 11 – Protocolo de pesquisa 

Pergunta de 

pesquisa 

Objetivo 

Geral 

Objetivos 

específicos  

Fundamentação 

Teórica 

Questões  Metodologia 

Quais são as 

capacidades de 

marketing 

específicas entre 

às identificadas na 

literatura 

existente, que 

impactam em 

estratégias 

ambientais? 

Compreender 

como as 

capacidades 

de marketing 

contribuem 

para a geração 

das estratégias 

ambientais. 

 

Identificar e 

descrever as 

estratégias 

ambientais 

desenvolvidas 

pelas empresas 

pesquisadas. 

Jabbour e Santos 

(2006) com base 

em Maimon 

(1994). 

 

01, 02 e 03  Entrevista em 

profundidade 

(com roteiro 

estruturado); 

Relatório de 

sustentabilidade 

das empresas; 

 

 

Identificar quais 

das capacidades 

de marketing 

foram necessárias 

para o 

desenvolvimento 

das estratégias 

ambientais. 

Ribeiro et al. 

(2006), com base 

em Vorhies e 

Harker (2000) e 

Day (1994); 

Mariadoss; 

Tansuhaj; Mouri, 

(2011) com base 

05, 06 e 07, 

mais todas as 

questões do 

instrumento 

de pesquisa 

semi 

estruturado 

Entrevista em 

profundidade 

(com roteiro 

estruturado); 

Relatório de 

sustentabilidade 

das empresas; 

instrumento de 
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em Conant et al. 

(1990); 

Weerawardena 

(2003); Song et 

al. (2008); 

Vorhies et al. 

(2009); 

Ramaswami et al. 

(2009) e Ribeiro 

et al. (2006) 

pesquisa semi 

estruturado; 

  Identificar como e 

por que cada 

capacidade foi 

necessária para o 

desenvolvimento 

das estratégias 

ambientais. 

Ribeiro et al. 

(2006), com base 

em Vorhies e 

Harker (2000) e 

Day (1994); 

Mariadoss; 

Tansuhaj; Mouri, 

(2011) com base 

em Conant et al. 

(1990); 

Weerawardena 

(2003); Song et 

al. (2008); 

Vorhies et al. 

(2009); 

Ramaswami et al. 

(2009) e Ribeiro 

et al. (2006)  

03, 04, 08, 09 

e 10, mais 

todas as 

questões do 

instrumento 

de pesquisa 

semi 

estruturado 

Entrevista em 

profundidade 

(com roteiro 

estruturado); 

Relatório de 

sustentabilidade 

das empresas; 

instrumento de 

pesquisa semi 

estruturado; 

Fonte: a autora. 

 

Neste trabalho a relação entre as capacidades de marketing e as estratégias ambientais, 

são as dimensões analisadas para que seja possível responder aos objetivos de pesquisa 

propostos. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Nesta seção são apresentados a população e o plano de amostragem e, também, o tipo 

e a origem dos dados necessários para atender aos objetivos de pesquisa. O estudo foi 

desenvolvido a partir da análise de dados coletados em duas empresas produtoras de 

alimentos resfriados e congelados, que atuam nos segmentos de carnes (aves, suínos e 

bovinos), alimentos processados de carnes, lácteos, margarinas, massas, pizzas e vegetais 

congelados, com marcas consagradas nacionalmente.  

O critério de escolha das empresas constitui-se na representatividade das mesmas para 

a região onde estão localizadas, pelo estágio avançado em relação aos aspectos ambientais: 

políticas ambientais, gestão ambiental e certificações (ISO), e, principalmente, por serem 
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empresas de grande porte. Também foi considerado o critério de acessibilidade, fundamental 

em estudos qualitativos. 

A escolha por empresas de grande porte se fundamenta nas conclusões dos estudos de 

Alperstedt, Quintella e Souza (2010), de que o tamanho, mensurado pelo número de 

empregados ativos, é uma das variáveis estruturais de maior influência nas ações ambientais 

das empresas. Nas palavras dos autores, esse argumento se baseia nos seguintes aspectos: 

 

1) grandes empresas têm mais recursos disponíveis para investir na gestão 

ambiental; 2) elas recebem maior pressão dos ambientes social e econômico e 

freqüentemente são objetivo primário de governos locais e ONGs ambientais; 3) sua 

escala permite que sua gestão se torne indivisível da gestão ambiental, requerendo 

investimentos em tecnologia, recursos humanos ou certificações que são similares 

para todas as empresas independentemente do seu tamanho; e 4) os esforços 

ambientais das grandes empresas têm um impacto positivo sobre um grande número 

de clientes. (ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010, p. 172). 

 

As empresas investigadas atuam na indústria alimentar de resfriados e congelados de 

proteínas. Estão localizadas no oeste de Santa Catarina, que é o maior produtor de carne suína 

do país e o segundo de frangos. O oeste possui 574,4 mil habitantes, sendo 9% da população 

de Santa Catarina. O PIB da região tem uma participação de 7,5% no PIB estadual, chegando 

ao valor de R$ 11.409.108 reais (FIESC, 2012). As unidades abordadas neste estudo tem sede 

em Chapecó, cidade que tem uma população de 198.188 mil habitantes e PIB total de R$ 

4.505.579 reais (IBGE, 2013). Na Tabela 1 são apresentados os indicadores econômicos das 

empresas pesquisadas, ressaltando que a coleta de dados foi realizada nas unidades lotadas em 

Chapecó.  

 

Tabela 1 – Indicadores econômicos das empresas pesquisadas                                                                 (continua) 

Indicador Empresa X Empresa Y 

Vendas Líquidas (USD milhões)  2.097,8 7.193,8 

Crescimento das Vendas (%)  12,1 8,3 

Lucro Líquido Ajustado (USD milhões)  63,7  10,4 

Lucro Líquido Legal (USD milhões)  88,5  398,0 

Patrimônio Líquido Ajustado (USD milhões)  425,0 7.228,7 

Patrimônio Líquido Legal (USD milhões)  409,3 7.114,5 

Capital de Giro Próprio (USD milhões)  - - 

Rentabilidade do Patrimônio Ajustada (%)  14,5  0,1 

Rentabilidade do Patrimônio Legal (%)  20,9  5,5 

Capital Circulante Líquido (USD milhões)  60,4  388,7 

Liquidez Geral (Nº Índice)  1,0  0,8 

Endividamento Geral (%)  64,7  52,2 
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Tabela 1 – Indicadores econômicos das empresas pesquisadas                (conclusão) 

Indicador Empresa X Empresa Y 

Endividamento a Longo Prazo (%)  16,2  24,5 

Riqueza Criada (USD milhões) -  - 1.783,5 

Nº de Empregados  17.780  54.079 

Riqueza Criada por Empregado (USD mil) - 0,0  - 0,0 

Ebitda (USD milhões)  146,1  306,8 

Salários e Encargos (USD milhões)  258,3  905,5 

Tributos (USD milhões)  - 714,8 

Exportação – Valor (USD milhões)  362,6  2.511,5 

Exportação – % das Vendas (%)  17,3  34,9 

Rentabilidade das Vendas (%) - - 

Margem das Vendas (%)  3,0  0,1 

Giro (Nº Índice)  1,7  0,5 

Liquidez Corrente (Nº Índice)  1,1  1,1 

Total do Ativo (USD milhões)  1.204,7  15.128,0 

Fonte: adaptado do Anuário Melhores & Maiores: as 1.000 maiores empresas do Brasil. Revista Exame (2013). 

 

A empresa X tem sua matriz em Chapecó, é uma Cooperativa Central, composta de 12 

cooperativas filiadas, com 58.600 famílias associadas. Abrange 26 municípios e conta com 

21.138 colaboradores em todas as suas unidades. Possui 13 unidades comerciais e 26 

distribuídores em todo o país. Atua na área de alimentos nos segmentos de suínos, aves, 

lácteos, massas e bovinos. Os principais produtos são: linguiça, presunto, apresuntado, 

hambúrguer, salsicha, mortadela, carnes de frango, carnes de suíno, leite UHT, queijos, 

bebida láctea, pizza, lasanha e pão de queijo, entre outros. No ano de 2012 registrou um 

volume de produção de 691.727 toneladas de produtos derivados de suínos, 453.554 toneladas 

de produtos derivados de aves, 4.102 toneladas de produtos derivados de bovino, 89.357.972 

unidades de pintainhos de corte, 115.851.857 unidades de ovos incubáveis, 25.204 unidades 

de leitões e 498.743 litros de derivados de leite. Nesse mesmo ano obteve um faturamento de 

R$ 4,6 bilhões. A empresa é considerada a vigésima quinta no país em receita no setor de 

agronegócio. 

A matriz e as unidades de Chapecó empregam 5.432.330 colaboradores e além dos 

trabalhos administrativos e de coordenação das unidades agropecuárias, produtoras e 

comerciais, atua especificamente no abate e industrialização de suínos, fabricação de rações 

para suínos e bovinos, granjas de suínos reprodutores, de matrizes de aves e de ovos, 

incubatório de aves e pintinhos e armazenagem de grãos. Possui certificações, como a ISO 

(International Standard Organization) e BRC (Further Processing e Poultry Plant). 
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A empresa Y é uma das maiores produtoras de alimentos resfriados e congelados de 

proteínas do mundo. Nasceu da união de duas empresas, cuja fusão foi anunciada em 2009 e 

concluída em 2012. A Companhia atua nos segmentos de carnes (aves, suínos e bovinos), 

alimentos processados de carnes, lácteos, margarinas, massas, pizzas e vegetais congelados, 

com marcas consagradas nacionalmente. Opera 50 fábricas em todas as regiões do Brasil e 

possui uma rede de distribuição que, por meio de 33 Centros de Distribuição, leva seus 

produtos para consumidores em 98% do território nacional. No mercado externo, mantém 

nove unidades industriais na Argentina e duas na Europa (Inglaterra e Holanda), e 19 

escritórios comerciais para o atendimento a clientes de 120 países dos cinco continentes. Em 

2012, iniciou a construção de uma fábrica nos Emirados Árabes, prevista para ser entregue no 

segundo semestre de 2013 (a primeira unidade industrial construída fora do Brasil, fica 

localizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e foi inaugurada no último dia 12 de 

novembro. A fábrica vai produzir empanados, hambúrgueres, pizzas, industrializados e 

marinados), e consolidou uma joint venture com a Dah Chong Hong Limited (DCH), que faz 

a distribuição no varejo e em food services no mercado chinês (Relatório anual – 2012). A 

matriz localiza-se no município de Itajaí (SC), emprega aproximadamente 113.500 

funcionários em suas unidades e possui 20 mil produtores integrados. Em 2012 obteve uma 

receita líquida de R$ 28,5 bilhões e um volume de produção de 5,8 milhões de toneladas.  

A unidade de Chapecó emprega cerca de 5.800 colaboradores e atua especificamente 

no abate e produção de aves (frango e peru) e na produção de industrializados, com linha de 

empanados (assados/grelhados, cozidos e empanados) e linha light (peito de peru defumado, 

presunto peru cozido, fatiados, hambúrgueres e blanquet). Possui ainda Fábrica de Ração que 

tem produção de 706.800 toneladas/ano, com 27 tipos de rações peletizadas. Recebe 

diariamente 4.100 toneladas de cereais (milho, farelo de soja). Na área agropecuária, possui 

incubatório, granjas matrizes e conta com processo de integração envolvendo 1.060 

produtores, com atuação em 32 municípios.  

Possui certificações relacionadas à questão ambiental, como a ISO 14001, ainda, desde 

2002 é certificada pela BRC – Further Processing e Poultry Plant; também desde 2005 tem 

certificação do IFS (habilitação para exportar) e desde 2002 é certificada pelo MC Donald, 

um dos clientes mais exigentes, que audita a empresa também em responsabilidade social. 

As duas empresas pesquisadas são referência em gestão ambiental e reconhecidas por 

buscarem a sustentabilidade ambiental. Tiveram seus projetos ambientais reconhecidos pelo 

Prêmio Expressão de Ecologia, que foi criado em 1993 pela Editora Expressão, um ano após a 

Conferência Mundial do Meio Ambiente no Rio de Janeiro – Eco 92. Este prêmio foi 
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considerado pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2005), como a maior premiação 

ambiental para área empresarial do sul do país. Na época em que esse prêmio foi criado, o 

cenário caracterizava-se pela multiplicação das barreiras comerciais não tarifárias que 

cobravam das empresas exportadoras, postura ambiental. “A Comunidade Européia 

oficializava o selo ecológico, sem o qual nenhum produto podia ser exportado para aquele 

cobiçado mercado [....] na década de 80, a maioria dos empresários brasileiros reagia mal às 

exigências ambientais, que aparentemente apenas aumentavam seus custos.” (EDITORA 

EXPRESSÃO, 2013). Estas empresas são as mais premiadas desde a criação do Prêmio 

Expressão de Ecologia. A seguir são apresentados os procedimentos para a coleta de dados. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Para assegurar a qualidade do estudo, durante o processo de coleta de dados, Yin 

(2010) sugere que sejam seguidos três importantes princípios:  

 

a) o uso de múltiplas fontes de evidência, que para a realização de estudos de caso, as 

mais comuns seriam: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações 

diretas, observação participante e artefatos físicos; 

b) criar uma base de dados do estudo de caso, que se refere a maneira de organizar e 

documentar os dados coletados; 

c) manter o encadeamento de evidências, que seria permitir que um observador externo 

siga a derivação de qualquer evidência das questões de pesquisa iniciais para finalizar 

as conclusões do estudo. 

 

Neste estudo são utilizadas as seguintes fontes de evidência:  

 

a) Documentação: são utilizadas as informações constantes no site da empresa e o 

relatório de sustentabilidade 2012, para identificar projetos que buscaram a 

sustentabilidade ambiental da empresa e entender como eles foram desenvolvidos e 

implantados; 

b) Entrevistas: foram conversas guiadas, semiestruturadas, que aconteceram em duas 

etapas, durante o mês de setembro de 2013. Na empresa X foram entrevistados um 

analista de recursos humanos (ARH) e o gerente de comunicação social (GCS). Na 

empresa Y foram entrevistados um analista ambiental (AA), dois analistas de recursos 
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humanos: um deles era responsável pelos treinamentos dos funcionários (ARH e 

A.RHT), um assistente de gerência (AG) e o gerente da unidade (GU). As entrevistas 

tinham o objetivo de: identificar e descrever as estratégias ambientais desenvolvidas 

pelas empresas pesquisadas; identificar quais capacidades de marketing foram 

necessárias para o desenvolvimento das estratégias ambientais, desenvolvidas pelas 

empresas e identificar como e porque cada capacidade foi necessária para o 

desenvolvimento das estratégias ambientais. 

 

Para atender aos objetivos propostos, primeiramente foi realizada uma entrevista com 

roteiro semiestruturado, composto de dez questões abertas (APÊNDICE A). Depois foi 

aplicado o instrumento de pesquisa semi esturturado, onde os entrevistados eram questionados 

sobre a necessidade de cada característica de determinada capacidade de marketing para o 

desenvolvimento das estratégias ambientais. Sempre que a resposta era positiva, solicitava-se 

ao entrevistado que explicasse o motivo (APÊNDICE B).  

Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) pesquisaram empresas que são referência no 

desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade ambiental (somente as que geraram 

inovações verdes), e demonstraram a utilização de seis (06) capacidades de marketing (de 

desenvolvimento do produto, de venda, de embalagem, de ligação com o canal, de fixação de 

preços, e de construção de relacionamento), no processo de desenvolvimento de quatorze (14) 

estratégias de sustentabilidade ambiental. Neste estudo foram pesquisadas empresas que 

desenvolveram estratégias de sustentabilidade ambiental, porém não necessariamente 

inovadoras. Como se trata de cenários e realidades diferentes, neste estudo foi utilizada a 

escala de capacidades de marketing de Ribeiro et al. (2006), elaborada a partir de autores, 

como Vorhies e Harker (2000) e Day (1994), que também embasaram o modelo de 

Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), porém esta escala foi testada em 86 empresas 

brasileiras.  

 Quanto à base de dados do estudo de caso, foi organizado por meio de: i) fichamento 

das informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade 2012 das empresas pesquisadas e 

ii) transcrição das entrevistas, registradas em áudio, que foram reunidas em arquivo do Word; 

Para manter o encadeamento das evidências do estudo de caso, foram realizados os 

procedimentos demonstrados no Esquema 6.  
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Esquema 6 – Encadeamento de evidência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de Yin (2010 p. 150). 

 

 O uso de múltiplas fontes de evidência para a realização deste estudo de caso 

(multicasos) possibilitou maior segurança durante o processo de coleta de dados. Por meio das 

entrevistas, relatórios de sustentabilidade e questionários foi possível filtrar os dados 

coletados e evidenciar as informações que atentem aos objetivos desta pesquisa. Os 

funcionários que participaram da pesquisa possibilitaram o acesso às informações em nível 

estratégico, tático e operacional da organização. O analista ambiental, apesar de pertencer ao 

nível tático, foi fundamental para a identificação do estágio de integração da variável 

ambiental nos processos organizacionais e, também, na identificação das capacidades de 

marketing que viabilizam essa integração. Portanto, conclui-se que foi possível obter 

informações sobre as estratégias ambientais e compreender como e porque as capacidades de 

marketing participam no desenvolvimento de tais estratégias.  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para Eisenhardt (1989), a análise dos dados representa a fase mais importante do 

estudo de caso, já que é a parte mais desafiadora do processo. “A análise dos dados consiste 

no exame, na categorização, na tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra 

forma, para tirar conclusões baseadas empiricamente.” (YIN, 2010). Ainda, segundo esse 

autor, a melhor estratégia é seguir as proposições teóricas que levaram à determinação do 

estudo de caso, ou seja, o conjunto de questões de pesquisa, revisões da literatura, novas 

hipóteses ou proposições. 

Adotou-se neste trabalho a análise de conteúdo para interpretação após a coleta dos 

dados. A análise de conteúdo desta pesquisa será organizada conforme etapas definidas pelo 

autor Bardin (2006):  

Relatório do estudo de caso (análise dos resultados) 

 

Banco de dados do estudo de caso (os dados coletados dispostos de forma organizada e sistematizada) 

 

Citações as fontes comprobatórias específicas no banco de dados do estudo de caso (demonstração clara de como ocorreu à coleta de 

dados) 

 

Protocolo do estudo de caso (instrumento de coleta de dados que deve estar vinculado às questões e aos tópicos do protocolo) 

 

Questões do estudo de caso (questões de pesquisa) 



    51 
 

a) pré-análise; 

b) exploração do material e; 

c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

 

Neste estudo foi apresentado cada caso individualmente, após foram apontadas as 

comparações dos casos, e, por fim, o cruzamento das três fontes das duas empresas 

pesquisadas, conforme o que segue: 

 

a) Identificar e descrever as práticas ambientais que foram desenvolvidas pelas empresas; 

b) Identificar as capacidades de marketing fundamentais no processo de desenvolvimento 

das estratégias ambientais, como e por que elas foram necessárias. 

 

Na sequência foram realizadas as seguintes análises: 

 

a) Identificar as estratégias ambientais similares entre as empresas pesquisadas; 

b) Identificar quais foram as capacidades de marketing similares entre as empresas 

investigadas, para o desenvolvimento das estratégias; 

c) Identificar os motivos afins nas duas empresas, da necessidade de utilização das 

capacidades de marketing para o desenvolvimento das estratégias ambientais.  

 

Com a realização dessas análises, foi possível identificar quais capacidades de 

marketing devem ser perseguidas pelos gestores das empresas, para que elas aumentem as 

possibilidades de conquistar a sustentabilidade ambiental, conforme apresentação dos 

resultados no próximo capítulo deste estudo. 

Considerando as diferentes classificações existentes para as variáveis de pesquisa 

deste trabalho, sendo elas: capacidades de marketing e estratégias ambientais, optou-se em 

definir um conceito para cada uma, os quais são empregados no estudo. 

Conceito de capacidades de marketing: foi utilizada a classificação de Ribeiro et al. 

(2006), que buscou na literatura escalas já testadas por Vorhies e Harker (2000) e conceitos 

sugeridos por Day (1994), resultando assim na relação descrita a seguir: 

 

a) Capacidade de planejamento estratégico: realização de contatos ou pesquisas visando à 

identificação das necessidades e desejos atuais e futuros dos clientes. Instrumentos e 

processos implementados para o monitoramento de tendências de mercado. 
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Instrumentos e processos implementados para o monitoramento da concorrência. 

Modelagem de mensuração de potencial e de demanda de mercado. Utilização de 

instrumentos de análise para o monitoramento da posição competitiva da empresa, 

como uso da matriz BCG, GE, McKinsey, entre outros instrumentos. Processos e 

metodologias implementadas para a definição eficiente do mix de marketing. 

Habilidade para elaboração de planos de marketing; 

b) Capacidade de distribuição de informação: definição e gestão de processos que visam 

à rapidez de resposta ao mercado. Compartilhamento de informações com toda a 

organização sobre clientes e mercado por meio de um Sistema de Informação 

Mercadológica (SIM). Habilidade de coordenar, em um processo integrado, os vários 

departamentos relevantes para atender ao mercado; 

c) Capacidade de serviços aos clientes: plano estratégico de comunicação interna para 

divulgação e busca de comprometimento dos funcionários. Gestão da qualidade dos 

serviços, buscando atender e superar as expectativas dos clientes, aumentar a 

produtividade e reduzir custos. Implementação de soluções customizadas para os 

clientes. Implementação de estratégias visando ao comprometimento dos fornecedores 

externos que auxiliam na prestação dos serviços; 

d) Capacidade de monitoramento de valor/satisfação: realização de contatos ou pesquisas 

visando conhecer sobre o que é valor para os clientes. Processos e instrumentos para 

avaliar a satisfação dos clientes. Implementação de canais de comunicação interativa 

com o cliente para sugestões, reclamações e soluções de problemas e dúvidas; 

e) Capacidade de relacionamento com o cliente / fidelização: utilização de registros 

internos e dados transacionais dos clientes para obtenção de conhecimento sobre suas 

características e comportamento de compra. Definição de modelos de segmentação de 

clientes empregando métodos científicos. Métricas para avaliar resultados 

provenientes da retenção de clientes (cálculo do Life Time Value). Uso de softwares e 

definição de processos para gerenciamento do relacionamento com clientes (CRM – 

Customer Relationship Management). Implementação de estratégias visando 

especificamente à retenção de clientes; 

f) Capacidade de gestão de carteira de clientes: estratégias para rentabilizar a base de 

clientes. Definição e gestão de clientes-chave. Metodologias implementadas para 

segmentar base de clientes; 

g) Capacidade de gestão da força de venda: processo definido de organização da força de 

vendas considerando variáveis como potencial de mercado, potencial do cliente ou 
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características de produtos e mercados. Plano estruturado de remuneração para a força 

de vendas alinhado com os objetivos de aumentar a receita, bem como fidelização e 

satisfação dos clientes. Definição e implementação de métricas para acompanhamento 

e avaliação do desempenho da força de vendas; 

h) Capacidade de gestão de produtos e marcas: gestão estratégica do portfólio de 

produtos. Gestão estratégica da(s) marca(s) da empresa: definição de objetivos da(s) 

marca(s), posicionamentos e estratégias para maximizar as oportunidades e 

rentabilização da(s) marca(s). Implementação do conceito de comunicação integrada 

tendo em vista os objetivos estratégicos da organização. Utilização de métricas de 

gestão de marcas, como valor e imagem da(s) marca(s); 

i) Capacidade de gestão da inovação: processos definidos para desenvolvimento e 

lançamento de novos produtos. Metas e políticas organizacionais que incentivam a 

inovação. Incentivo, processos e infraestrutura definidos para que qualquer 

funcionário da empresa que tenha informações sobre clientes ou mercado possa captar, 

armazenar e compartilhar essas informações. Processos definidos para que 

funcionários do departamento de pesquisa e desenvolvimento (ou de área 

correspondente) possam interagir com os clientes e aprender sobre como atendê-los 

melhor; 

j) Capacidade de gestão de canal e distribuição: metodologias para análise de opções de 

canal objetivando o alcance de objetivos de mercado e a otimização dos recursos. 

Implementação de métricas para avaliar o desempenho por canais de distribuição. 

Gestão das necessidades e problemas dos membros do canal por meio de ferramentas, 

como pesquisas, auditorias e comitês de relacionamento. Estratégia e processos 

implementados de participação dos membros do canal no planejamento de novos 

produtos. Gestão das decisões de preços dos produtos levando em consideração as 

empresas do canal. Transmissão dos conceitos dos produtos/serviços por intermédio 

de canais de distribuição; 

k) Capacidade de gestão de preço: gestão de preços dos produtos/serviços considerando 

técnicas de análise de valor percebido pelo cliente (preço percebido X benefícios 

percebidos). Gestão de preços dos produtos/serviços considerando a concorrência, o 

posicionamento no mercado e ciclo de vida. Gestão de preços dos produtos/serviços 

considerando custos, consistência interna na linha de produtos e outras ofertas da 

empresa. Políticas diferenciadas de preços considerando necessidades diferentes entre 

clientes/segmentos. Utilização de técnicas que visam suportar a gestão de preços, 
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como a análise de elasticidade, flexibilidade de preço por variação da demanda, entre 

outras.  

 

Conceito de estratégias ambientais: foi utilizada a classificação realizada por 

Jabbour e Santos (2006), os quais baseados em Maimon (1994), categorizaram as estratégias 

ambientais em: reativa, preventiva e proativa. A estratégia reativa ocorre quando a 

internalização da variável ambiental é orientada para o atendimento de demandas 

mercadológicas e adequação à legislação ambiental vigente. A estratégia preventiva se efetiva 

pela determinação de atividades ambientais pautadas nos objetivos de desempenho da 

empresa, principalmente no que se relaciona com a prevenção da poluição. Já na estratégia 

proativa, as questões ambientais não são consideradas apenas problemas a serem evitados, 

mas elementos geradores de vantagem competitiva (SEHNEM, 2011, p. 29). 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os itens referentes à identificação e descrição das 

estratégias de sustentabilidade ambiental, desenvolvidas pelas empresas investigadas, as 

capacidades de marketing necessárias para o desenvolvimento dessas estratégias e, também, 

como e porque essas capacidades foram necessárias. Para o desenvolvimento desses tópicos, 

foram utilizadas as informações coletadas por meio das entrevistas, relatórios de 

sustentabilidade das empresas e instrumento de pesquisa semi estruturado (questionários com 

questões abertas). Nas entrevistas e questionários, os respondentes das empresas são 

identificados por siglas, como: ARH = Analista de Recursos Humanos e GCS = Gerente de 

Comunicação Social na empresa X e AA = Analista Ambiental, ARH = Analista de Recursos 

Humanos, AG = Assistente de Gerência, ARHT = Analista de Recursos Humanos, 

responsável pelos treinamentos e GU = Gerente da Unidade de Chapecó, na empresa Y. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

DESENVOLVIDAS PELAS EMPRESAS INVESTIGADAS  

 

A seguir são apresentadas as respostas dos entrevistados, coletadas em entrevistas 

realizadas com um roteiro estruturado. Na empresa X, foram entrevistados um analista de 

recursos humanos e o gerente de comunicação. Na empresa Y, foram entrevistados um 

analista ambiental, dois analistas de recursos humanos, um assistente de gerência e o gerente 

da unidade, conforme Quadro 12. Na sequência estão as informações retiradas dos relatórios 

de sustentabilidade e, posteriormente, o cruzamento dos dados e análise dos resultados. 

 
Quadro 12 – Informações coletadas por meio de entrevistas, sobre as estratégias ambientais adotadas pelas 

empresas pesquisadas 

Empresa X 

ARH: “Tem a questão da legislação, que é bem específica da área ambiental, pois eles têm uma série de 

requisitos que tem que cumprir para as nossas instalações.” “Nós temos dentro da [...] um programa de 

reciclagem para os nossos funcionários [...] a gente capacita as pessoas para que elas saibam qual é a destinação 

de cada lixo, até porque, nós produzimos um volume considerável de lixo [...] então a área ambiental tem todo 

um cuidado nesse sentido, de acompanhar quem leva o nosso lixo, que destinação dá. Eles passam por auditoria 

para que se tenha um acompanhamento, porque existe uma corresponsabilidade nossa.” “As nossas unidades 

industriais possuem pequenos grupos de trabalho com o intuito de trabalhar essas questões de redução de 

consumo de energia, de água [...] o próprio tratamento das efluentes das unidades industriais [...] acaba 

envolvendo um grupo de funcionários nisso.” “Quando as pessoas entram para trabalhar aqui, eles já passam 

por uma capacitação. Nós fizemos uma relação de como é a reciclagem aqui dentro, em função dos materiais 

que a gente tem e o destino dado e como é em casa. Nós sempre pedimos que as unidades olhem para as 

comunidades onde estão inseridas, porque eventualmente a coleta é diferente [...] é necessário que isso seja 

adaptado à realidade de cada local [...]” 

GCS: “A turminha da reciclagem é com a comunidade [...] Se a escola tem interesse, ela se inscreve e a 
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empresa leva a turminha da reciclagem para apresentar às crianças da escola [...] é um conjunto de ações, que 

não deixam de ser estratégias para conseguir melhorar a questão ambiental.” “Dentro da área ambiental nós 

temos todo um cuidado com o campo [...] temos uma equipe de técnicos que trabalha com o nosso produtor [...] 

o destino do resíduo que ele gera na propriedade [...] resíduo do suíno da ave, ou do leite [...] o produtor rural é 

capacitado por uma equipe técnica, que faz um acompanhamento da propriedade rural, para ver se está 

cumprindo todas as normas ambientais, necessárias hoje, a questão do destino dos dejetos, do destino das 

embalagens dos produtos, medicamentos [...] o produtor rural recebe treinamento, capacitação que a empresa 

promove [...] essa equipe faz também auditorias.” “Existem equipes de gestão ambiental dentro das unidades 

que fazem o acompanhamento [...] o destino dos resíduos sólidos e líquidos, que é o destino dos materiais 

recicláveis [...] há 20 anos, em 1994, foi criado o programa de reciclagem dentro da empresa, e todos os nossos 

funcionários são capacitados e preparados para isso. E a equipe da gestão ambiental vai cuidar de tudo isso, de 

estar dentro da lei e de como tem que ser.” “Nós temos empresas parceiras, que recolhem os resíduos, que estão 

licenciadas, e nós fizemos auditorias nessas empresas. Nós acompanhamos o trabalho delas para saber para 

onde elas estão mandando os resíduos.” “O nosso departamento de marketing faz esse estudo verificando que 

tipo de embalagem que não vai agredir tanto o meio ambiente e também nós estamos fazendo o estudo da 

logística reversa.” “Na comunidade nós temos vários programas em que nós trabalhamos práticas ambientais, 

que as pessoas podem fazer no seu dia a dia, como o uso da energia elétrica e destinação dos resíduos. Posso 

dizer que nós já teríamos um mapeamento dos nossos stakeholders, para fazer esse trabalho que vai dar garantia 

ao negócio e o cuidado com o meio ambiente.” “Hoje os nossos colaboradores trazem o óleo da casa deles para 

dentro da empresa, para nós darmos o destino correto.” “Não adianta nós simplesmente nos livrarmos dos 

resíduos. Nós transmitimos aos nossos parceiros esse posicionamento, porque quando se fala em estratégias 

ambientais, está se falando em mudança de hábito. Então não adianta a empresa ter uma política ambiental, se 

as pessoas da empresa não tiverem a consciência disso, ou mesmo os fornecedores e os clientes não tiverem 

essa consciência.” 

 “Essa capacitação (dos funcionários), que de certa forma é uma estratégia de sustentabilidade ambiental, nós 

trabalhamos desde 1996, e 1998 de forma mais intensa.” “Desde 1994 o programa de reciclagem, mas desde a 

sua fundação a empresa teve esse cuidado. Essa questão da sustentabilidade e apego ao meio ambiente veio a 

partir de 1990, mas eu lembro que o fundador da empresa, o senhor [...], que não está mais conosco, falava 

muito sobre a questão ambiental [...] então essa consciência veio deles, dessa direção que assumiu em 1969 e 

isso se perpetuou para os próximos presidentes até hoje com o senhor [...]. Faz parte da cultura da empresa.” 

Empresa Y 

AA: “Nós temos também o projeto de reciclagem dos integrados, com o recolhimento das embalagens de 

agrotóxicos. Foi construído um programa junto com um parceiro especializado nesta área, que faz essa coleta. 

Os nossos integrados depositam essas embalagens contaminadas em um local determinado, o nosso parceiro 

recolhe de maneira segura e dá o destino correto.” “Nós reciclamos todo o resíduo gerado. Todo o resíduo 

sólido é reciclado, de todas as áreas. Há muitos anos, nós temos essa política de separação e aquilo que é 

possível reciclar é reciclado e nós conseguimos valorizar isso.” 

ARH: “Tem um trabalho com a comunidade que é de verificar como eles estão vendo a empresa que está aqui 

no meio deles. Nós fizemos pesquisas e aí se é detectado algum problema, nós já abrimos uma meta de 

melhoria. Nós temos encontros formais com eles. Nós estamos terminando uma pesquisa que foi feita aqui, 

com as escolas e toda a comunidade do entorno.” 

AA: “Nós reciclamos também óleo combustível e óleo de cozinha. Nós fizemos uma coleta sistemática, pois 

primeiro vamos prospectar o parceiro e ver se ele tem estrutura, logística e documentação para receber esses 

resíduos, e ver que destino ele vai dar. Aí se faz um contrato, não importa quem vai pagar, nós ou ele. No caso 

de resíduos não recicláveis, somos nós que pagamos. Nestes também nós temos contrato, check-list e auditoria. 

Periodicamente, eles tem que enviar cópia das licenças, se faz um controle rigoroso. Até porque nós também 

somos controlados por causa nos nossos certificados e temos que ter essa documentação em dia [...] nós temos 

um inventário, de tudo que é gerado, item a item, são cadastrados, tem código.”  

ARH: “Nós vamos monitorando mês a mês, e se constrói um perfil e pode fazer uma previsão de futuro, para 

saber onde nós temos que trabalhar, onde precisa reduzir e também passar para o RH se tem algo deficiente, se 

tem que fazer algum treinamento.” “Há projetos de redução de energia, através da mudança ou substituição de 

motores dentro da empresa.” 

AA: “É um projeto junto com a CELESC. È a redução do consumo da energia sem reduzir a capacidade do 

motor. São motores mais sustentáveis e mais inteligentes, que tem um consumo menor e faz a mesma coisa. O 

retorno maior se dá com a substituição de motores de maior potência, [...] está sendo feito em consórcio com a 

CELESC.” “Nós temos caldeiras de alta pressão, consorciada com gerador, que produz o vapor na quantidade 

que nós usamos e ao mesmo tempo gera energia elétrica praticamente sem maior consumo de combustível. 

Essa energia é aproveitada na própria unidade e fica na faixa de uns 5%.” “Nós temos um aproveitamento de 

energia criogênica, que é energia fria, ou seja, a água gelada que é descartada depois do uso, mas ela continua 

gelada. Ela fez um trabalho, se sujou, se contaminou, mas continua gelada. Então ela passa num trocador de 



    57 
 

calor e deixa esse frio para outra água, que é limpa, evitando o consumo de energia para resfriar a outra água.” 

“Vamos retomar a utilização do lodo de efluente, através de um biodigestor para a geração de biogás, para 

substituir o consumo de GLP (gás de cozinha), como energia térmica para as caldeiras.” “Os projetos de reuso 

de água são muitos, mas não conseguimos colocar tudo em prática porque nós temos a inspeção federal que não 

permite, pois eles temem alguma contaminação. E também questões de normas da CIF (Classificação 

Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), embora são normas antigas, mas eles as mantêm, e 

eles não deixam nós fazermos o reuso, mesmo eles percebendo que não daria problema. Mas em função de 

regras antigas eles não permitem. Nós tivemos um bom percentual de reuso, na faixa de 18% a 20%, mas 

poderia ser maior.” 

“Temos também um trabalho na área de contingência [...] na nossa região, num estudo que fizemos de 20 anos, 

houve uma queda significativa da pluviometria [...] já ocorreram umas três ou quatro estiagens e causou 

prejuízos, paralisações, elevou o custo para o abatedouro. A partir disso surgiu a ideia de construir uma cisterna 

que a gente consiga armazenar água por um período, até a chegada da próxima chuva [...] a cisterna tem 

capacidade de uso para dez dias [...] uma paralisação de 10 dias para nós é um custo muito alto.” “Então são 

muitos projetos, desde a troca de um medidor dentro da empresa é mapeado, pois são pequenas ações que dão 

muito resultado para a preservação do meio ambiente.” “Nós temos também o projeto do lodo, que era enviado 

para aterros, e encontramos um parceiro para fazer compostagem com a cama de aviário e fazer adubo 

orgânico. Hoje 100% do lodo vai para o parceiro.” “As cinzas também, que tem uma grande quantidade de 

cálcio e potássio, é feita a compostagem com um parceiro e gera um adubo de qualidade.” “Os pallets de 

madeira que vem com mercadoria, em grandes quantidades, são utilizados como combustível nas caldeiras e 

dessa forma se reduz o corte de árvores.” “Nós estamos com 95% de reciclagem do material gerado e isso dá 

aproximadamente umas duas mil toneladas por mês.” 

GU: “É uma das diretrizes do nosso presidente, tornar a companhia sustentável. Então se é sustentável, não 

pode deixar de atender as exigências dos órgãos ambientais e acima de tudo preservar o meio ambiente.” “Aqui 

na Unidade de Chapecó, nós temos a ISO 14.000, que é totalmente voltada ao meio ambiente. Inclusive nós 

sofremos uma auditoria de certificação, há vinte dias atrás, e fomos certificados.” “Outra grande preocupação 

que a empresa tem, é com os nossos integrados, que ficam em diversos municípios, beira de rio, nos mais 

diversos locais. Nossa estratégia é via equipe técnica, passar as orientações corretas de como ele pode ajudar a 

cuidar do meio ambiente.” “Temos um projeto em parceria com a prefeitura, chamado Projeto água boa, onde a 

empresa doou os palanques e a prefeitura uma parte dos arames, para eles protegerem as nascentes dentro das 

suas propriedades, principalmente as que ficam aqui no Lajeado São José.”  

“Iniciaram (práticas ambientais) no ano 2000” “Quando era [...], o senhor [...], fundador da empresa, sempre 

dizia que a empresa tinha que cuidar do homem, da terra e da técnica. Então quando ele falava terra, ele estava 

falando também do meio ambiente [...] mas nos últimos anos isso acelerou com fatos mais concretos, como os 

certificados verdes, ISO 14.000 [...].” 

Fonte: a autora. 

 

Em relação às estratégias de sustentabilidade ambiental, quando questionou quais 

estratégias a empresa desenvolvia e detalhamento destas, os entrevistados da empresa X 

afirmaram que existe a preocupação com o cumprimento da legislação ambiental. Uma ação 

identificada foi o acompanhamento ao produtor rural, para que este cumpra a legislação 

relacionada ao destino dos resíduos gerados na propriedade (dejetos de aves e suíno e resíduos 

do leite) e destino das embalagens de medicamentos. Percebeu-se a existência de estratégias 

voltadas à reciclagem de todo o lixo produzido pela empresa, por meio de ações que visam à 

conscientização dos funcionários e auditorias nas empresas que fazem a destinação correta 

dos materiais. Todas as ações acontecem com o acompanhamento da equipe de gestão 

ambiental da empresa, para que se cumpra a legislação. 

Estratégias também se relacionaram à preservação de recursos, como água e energia, 

novamente utilizando ações de conscientização dos funcionários e a formação de equipes de 



    58 
 

trabalho que fazem o monitoramento em cada unidade da empresa, respeitando a realidade do 

local/cidade onde a empresa está inserida. Outra estratégia identificada foi a de 

relacionamento com a comunidade, por meio do mapeamento dos stakeholders, que 

possibilitou a realização de ações de conscientização dos funcionários, clientes, fornecedores 

e da comunidade externa, como, por exemplo, ações nas escolas de ensino fundamental que 

estão no entorno da empresa e que visam à conscientização de crianças. Uma ação que 

demonstra isso é o fato de que a empresa busca utilizar embalagens que agridem menos o 

meio ambiente. 

Na empresa Y também se percebeu evidências de estratégias relacionadas ao 

cumprimento da legislação ambiental. Um dos entrevistados relatou que em alguns casos a 

legislação restringe o reuso da água, devido à aplicação de normas antigas. Existe também a 

preocupação com os certificados que a empresa possui e, por isso, a necessidade de auditar os 

parceiros (reciclagem de lixo) e orientar os integrados (embalagens de agrotóxicos e 

preservação das nascentes que estão nas propriedades). A empresa utiliza ação de controle, 

capacitação e parcerias com órgãos públicos. Ressalta-se na empresa Y, que ao mesmo tempo 

que evita o descarte de materiais no meio ambiente, tem ganhado econômicamente com as 

práticas ambientais, como, por exemplo: parcerias com outras empresas para a realização de 

reciclagem e redução do consumo de energia e, também, pela utilização de novas tecnologias. 

Evidenciou-se também a existência de controle sistêmico rigoroso dos impactos ambientais, o 

que permite à empresa o planejamento de ações futuras e prevenção, como no caso de uma 

estiagem prolongada. 

Foi identificada estratégia de relacionamento com a comunidade, porém com foco 

diferente da empresa X. Na empresa Y se faz pesquisa e monitoramento da comunidade do 

entorno, para saber como a empresa é vista por essa comunidade e se existe algum problema 

relacionado a possíveis impactos da empresa na comunidade local. Quando a empresa detecta 

algum problema, estabelece uma meta para resolver a situação.  

Algumas diferenças estratégicas foram percebidas entre as duas empresas. Na empresa 

X foi fortemente evidenciada a questão de relacionamento com a comunidade e a preocupação 

com o cumprimento da legislação. Na empresa Y ficou clara a questão do rigor nos controles 

de prevenção, diagnósticos para prever ações futuras e a utilização de práticas ambientais 

para, além de preservar o meio ambiente, obter benefícios econômicos para a empresa. Na 

sequência serão apresentadas, no Quadro 13, as informações coletadas nos relatórios de 

sustentabilidade das empresas X e Y, sobre as estratégias ambientais adotadas. 
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Quadro 13 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre as estratégias ambientais adotadas 

pelas empresas pesquisadas 

Empresa X 

“[...] utiliza o Biogás, fonte de energia limpa, que substitui o (gás liquefeito de petróleo) consumido em grande 

quantidade na indústria. Esta energia autossustentável é armazenada em uma Central Geradora de Energia 

Elétrica e todo o seu potencial é retirado do gás produzido nas estufas pelos dejetos suínos. Esse fator traz à 

cooperativa uma economia de recursos naturais, em especial o recurso hídrico [...]” (p. 132). 

“[...] em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Realizou-se a conscientização dos funcionários e 

da comunidade com a realização de projetos em parceria com os municípios para introduzir a coleta seletiva 

municipal. Foram realizadas gincanas educativas, campanhas de arrecadação de materiais recicláveis, entre 

outras atividades, para conscientizar os funcionários e familiares da necessidade em preservar o ambiente em que 

vivemos.” (p. 132-133). 

“A equipe de Gestão Ambiental da empresa realiza reuniões mensais para a tomada de decisões em relação à 

questão ambiental da empresa e desenvolver programas internos de cuidado com o meio ambiente, [...]. As 

decisões são tomadas em conjunto e trabalhadas em todas as unidades de empresa. Campanhas de 

conscientização e investimentos são debatidos e depois apresentados à direção da empresa, que tem na sua 

estratégia o cuidado e o zelo com o meio que nos cerca.” (p. 133). 

“[...] foi desenvolvido um projeto para coletar óleo de cozinha usado, em 2012. Todo o óleo coletado foi doado a 

entidades que produzem produtos derivados do mesmo, como o sabão.” (p. 133). 

“Campanhas de conscientização são desenvolvidas e os funcionários incentivados a reduzir o consumo de água, 

que após utilizada é tratada e devolvida ao meio ambiente com excelente qualidade. Um moderno laboratório é 

mantido para monitorar as águas e efluentes, demonstrando o cuidado com o meio ambiente.” (p. 133). 

“[...] destaca-se o Programa Reciclagem Vida, que no ano de 2012 contribuiu com o recolhimento de 

4.314.699,54 Kg de materiais recicláveis, que seriam enviados aos aterros da região.” Conforme descrito no 

Relatório de Sustentabilidade - 2012, por meio da reciclagem, a empresa conseguiu preservar 322.846,16 Kg de 

petróleo (reciclagem de 2.483.432,0 Kg de plástico), 586.856,55 Kg de matéria prima (reciclagem de 586.856,54 

Kg de metal), e 24.312,42 árvores (reciclagem de 1.215.621,0 Kg de papel) (p. 134). 

“[...] a empresa promove a campanha “Carona Amiga”, com o objetivo de incentivar os funcionários a deixar o 

carro em casa, evitando o lançamento do gás carbônico na natureza.” (p. 134). 

“Em comemoração ao Dia da Árvore foram distribuídas mudas de árvores nativas aos funcionários, em parceria 

com os viveiros municipais da região.” (p. 134). 

“No Dia da Água são promovidos encontros “Amigos do meio ambiente” para a limpeza de riachos próximos 

das unidades da empresa.” (p. 135). 

“O programa A Turminha da Reciclagem sensibiliza crianças e adolescentes da rede municipal, estadual e 

particular, de 6 a 14 anos, da importância da separação correta de resíduos, com uma linguagem lúdica e 

divertida [...] A escola é convidada a participar de um projeto de responsabilidade social e ambiental. No final de 

cada ano, as escolas escrevem um case e é realizada uma seleção com as melhores práticas. As escolas 

ganhadoras recebem um troféu e as demais participantes, um certificado. Em 2012 foram inscritos 39 projetos 

[...] Em 2012, o programa beneficiou 34.021 crianças e adolescentes, em 504 ações.” (p. 136). 

Empresa Y 

“No decorrer do ano, a Companhia esteve envolvida na discussão do acordo setorial para a implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da sua participação no grupo coalizão empresarial, coordenado 

pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre).” (p. 68). 

“[...] foi estruturado um sistema de coleta seletiva no novo prédio administrativo em Curitiba (PR) e na sede em 

São Paulo (SP). Duas novas construções concluídas no ano [...] representam um grande avanço na Cultura [nome 

da empresa] da Sustentabilidade, pois foram construídos com os conceitos e critérios técnicos do sistema 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), reconhecido mundialmente como o benchmark de 

sustentabilidade para edificações. Criado pelo Green Building Council, dos Estados Unidos, o selo LEED é o 

mais usado no mundo para atestar que prédios são sustentáveis: construções que utilizam métodos e materiais 

ecologicamente corretos.” (p. 68). 

“A campanha interna Recicle suas Ideias foi outra iniciativa de 2012 para a conscientização de funcionários 

sobre a importância da reciclagem e do consumo consciente. Criou-se um padrão de reciclagem nos prédios 

administrativos, similar ao programa já existente nas fábricas que é focado no consumo pessoal de papel toalha, 

papel ofício de impressão e copo descartável, com o objetivo de estimular a mudança de hábitos dentro e fora de 

casa.” (p. 68). 

“[...] o Programa de Florestas Renováveis age no aumento de produtividade nas florestas, reduzindo a 

necessidade de área cultivada para o fornecimento de biomassa às indústrias, impactando menos o ecossistema.” 

(p. 68). 

 

 EMISSÕES DE GEE (P. 71). 
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“Envolvimento de diversas áreas da Empresa para mapear com precisão onde estão as oportunidades de atuação 

para reduzir as emissões e discutir soluções em conjunto com as unidades.” (p. 71). 

“Como compromisso para o próximo inventário, a empresa irá iniciar o cálculo das emissões das operações 

internacionais. |GRI EN16|”.  

“A Companhia tem como meta reduzir em 10% a intensidade das emissões diretas (escopo 1) até 2015, 

considerando como base o inventário de 2011. Para tanto, assume os seguintes compromissos: [...]” (escopo1: 

emissões diretas – fontes de propriedade ou controladas pela Empresa e escopo 2: emissões indiretas – 

provenientes da aquisição de energia elétrica e vapor). 

“[...] a companhia tem como desafio avançar na identificação e mensuração de outras emissões indiretas [...] 

Para o ano de 2011, foram calculadas as emissões de GEE da frota logística terrestre (rodoviário e ferroviário) e 

das viagens aéreas a negócio dos funcionários, que totalizaram 521.651,77 tCO2e. [...] |GRI EN17, EN29|.”  

“[...] levantamento para identificar o uso de substâncias destruidoras da camada de ozônio. [...] Em relação a 

2011, houve decréscimo na reposição de gases de refrigeração, com especial atenção ao CFC 12.”  

 

EMISSÕES DE GEE (p. 72). 

“A malha logística foi revisada e está em implantação um Sistema de Gestão de Rotas, para racionalizar os 

deslocamentos, reduzir a quilometragem rodada, o consumo de combustível e a emissão de poluentes [...]|GRI 

EN18|.” 

“[...]15% dos veículos da frota secundária foram testados e certificados em 2012, [...] A companhia possui um 

padrão para a aquisição de veículos, o qual inclui nível de ruído produzido, para reduzir o impacto sonoro; gás 

utilizado no sistema de refrigeração dos caminhões (menor uso de substâncias destruidoras da camada de 

ozônio); e determinação de prazos para a renovação da frota (veículos mais novos, com menores emissões 

atmosféricas). [...] Também houve crescimento de 300% no numero de motoristas da frota secundária treinados 

em direção defensiva (total de 2.045 motoristas).” 

“Todas as ações para reduzir emissões estão alinhadas aos programas Gestão Integrada de Fornecedores (GIF) e 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA). [...] No contexto do SSMA, todas as operações da companhia 

executarão em 2013 o Programa Despoluir, que estava implementado só na Região Sul. A partir de 2014, essa 

iniciativa será integrada ao GIF, sendo a execução de responsabilidade dos transportadores. |GRI EN29|.” 

Iniciativas para reduzir emissões |EN18| (p. 72). 

“Programa Enzimas – Desenvolvimento e aplicação de tecnologia para uso de enzimas de acordo com a 

efetividade de cada produto, espécie e fase, de modo a reduzir a excreção de nutrientes no meio ambiente pelos 

animais. No caso de fosfatos, houve redução de mais de 33% na demanda e excreções nos dejetos em relação a 

não utilização da tecnologia de enzimas.” 

“Programa Eficiência Alimentar – Pesquisa contínua dos requerimentos nutricionais de cada espécie e fase 

associada com as melhores práticas de criação, biosseguridade e genética produzem ganhos na eficiência 

alimentar da ordem de 1 a 2% ao ano, demandando menos recursos naturais para a produção.” 

“Sistema Suinocultura Sustentável – O programa, que apoia produtores integrados para a construção de 

biodigestores e sistemas de queima dos gases gerados a partir do tratamento de dejetos dos animais, finalizou a 

verificação com terceira parte em outubro de 2012 e está em fase de verificação na ONU.” 

“Recuperação de metano – Projeto desenvolvido na unidade de Toledo (PR), de tratamento de efluentes para 

queima como combustível em caldeira, foi concluído em outubro de 2012.” 

“Caldeiras de biomassa – Em unidades de lácteos e de processados para o comércio exterior, foram instalados 

equipamentos que utilizam fonte de energia renováveis (biomassa), com menores emissões, em substituição ao 

uso de combustíveis fósseis (óleo BPF).” 

“Conservação de energia e calor – Novos processos e equipamentos, com redução de combustível para geração 

de vapor.” 

“Tratamento de efluentes – Aumento da eficiência no tratamento de efluentes nas unidades Jataí (GO) e 

Dourados (MS) para redução de carga orgânica enviada sistema anaeróbio.” 

 

CONSUMO DE RECURSOS (p. 72). 

Materiais - projetos com o objetivo de reduzir o consumo de embalagens ou materiais em 2012: 

“Otimização dos paletes usados, de forma a diminuir a quantidade adquirida e, consequentemente, o consumo de 

matéria-prima. [...] Como resultado, foram comprados 81.720 paletes PBR (Padrão Brasil) menos que em 2011 e 

a taxa de utilização atingiu 4,3 giros e dezembro de 2012, em comparação a 3,4 giros final do ano anterior. 

“Homologação de novo fornecedor para 119 tipos de caixa de papelão ondulado de três unidades fabris, o qual 

utiliza matéria-prima 100% reciclada, reduzindo significativamente o consumo de matéria-prima virgem.” 

“Alteração do material usado na embalagem do filme do filezinho para mercado externo, permitindo redução de 

20% no consumo de resina [...] cuja reciclagem é mais fácil.” 

“Alteração do material das latas de leite em pó proporcionando uma redução de 35% do peso de embalagens, o 

que representa cerca de 83 mil quilos de embalagem/ano.” 
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“Desenvolvimento de um novo filme stretch para utilização em todas as unidades de Lácteos que mantém o 

mesmo desempenho do filme anterior, mas que consome 30% menos de material, representando 

aproximadamente 25 mil quilos de plástico/ano.” 

“Otimização da caixa de leite [nome do produto], representando redução de 20% de área por litro de produto, 

representando cerca de 18 mil quilos de papelão/ano.” 

“Identificação, por meio de selo, das propriedades de reciclagem em todos os materiais plásticos de 

merchandising.” 

 

ENERGIA (p. 73). 

“Em 2012, o Programa de Excelência Energética da companhia foi consolidado em todas as unidades industriais 

de carnes, responsáveis por 79% do consumo total. [...] O programa será estendido para lácteos em 2013, quando 

também estão previstos a análise crítica do sistema de Gestão de Energia, o tratamento das não conformidades e 

as atualizações para a melhoria contínua.” 

“A Empresa tem o objetivo de buscar uma matriz cada vez mais renovável e superou sua meta de 95,8% de 

energia direta consumida proveniente de fonte renovável, atingindo a 96,99%.” 

“O consumo de energia indireta cresceu 5,3% comparativamente a 2011, principalmente devido ao fato de 100% 

das unidades fabris passarem a compor a base de dados. [...]|GRI EN4|” 

“Houve acréscimo de 9,46% no consumo de energia indireta proveniente de fonte renovável, mesmo diante da 

redução de 1,3% na matriz de energia nacional, de acordo com o Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico 

Brasileiro, de agosto 2012.” 

 

“Houve investimento na melhoria da cogeração da unidade de Chapecó e para manter a plenitude de produção 

nos demais sistemas de autoprodução com biomassa. Da energia adquirida no mercado livre de energia, 100% 

foi adquirida de fontes renováveis. Devido a essas ações, a meta da companhia para 2012 foi superada, ao 

utilizar 6,1% mais energia renovável do que a média nacional. A meta para 2013 é adquirir no mínimo 90% da 

energia comprada no mercado livre de fonte renovável e manter a matriz energética mais limpa do que o Sistema 

Interligado Nacional (SIN).” 

“Os novos projetos da Empresa são elaborados com conceitos e tecnologias que levam a uma substancial 

economia de energia. [...].” 

“Nas fábricas da União Europeia, a utilização do calor proveniente do arrefecimento /equipamento de 

compressão e de transferência de calor do sistema de óleo térmico no aquecimento do edifício interno, 

abastecimento de água quente e descongelamento trouxe economia de energia de até 5%. |GRI EN5|” 

 

ÁGUA (p. 75). 

“[...] Em 2012, foi iniciado um diagnóstico de avaliação das fontes hídricas nas unidades fabris que está previsto 

para terminar em 2015. [....] Os estudos servem de base para definir a possibilidade de expansões nas fábricas, 

procedimentos específicos para a operação, projetos de melhoria de eficiência, redução de consumo e aumento 

de reuso. [...]” 

“Em 2012, houve redução no consumo de água de 1,7%, o que corresponde a mais de 1 bilhão de litros. A 

economia se deve aos projetos de eficiência realizados nas diversas unidades visando reduzir o consumo, por 

meio da substituição de equipamentos por outros de maior rendimento, desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção e reuso de água. Houve um aumento do reuso de 1,5% quando comparado a 2011. Para 2013, a 

Companhia pretende manter esse índice acima de 20%. |GRI EN8, EN10|” 

“A companhia utiliza um total de 22 fontes de captação superficial, sendo cinco delas com percentual de retirada 

acima de 5%. No entanto, na maioria dos casos, praticamente 95% da água captada é devolvida, após o 

tratamento de efluentes, ao mesmo corpo receptor. A qualidade dessa água descartada, em muitos casos, é 

superior à da água do próprio rio.” 

 

EFLUENTES E RESÍDUOS (p. 76-77). 

“Com diretrizes específicas para a gestão e disposição de resíduos, a Norma de Controle Ambiental foi 

implantada em 100% das unidades operacionais de carnes da companhia em 2012, ano que a Empresa também 

iniciou um projeto corporativo para a redução de carga orgânica gerada nas fábricas. O objetivo é alcançar uma 

perda mínima de produtos durante os processos de abate e industrialização, diminuindo a geração de resíduos. A 

meta para 2013 é reduzir em 2% (em peso) o total dos resíduos gerados. |GRI EN22|” 

“A inovação agropecuária também trabalha para reduzir o volume de efluentes e o novo padrão tecnológico para 

produção de suínos, além de possibilitar menor consumo de água, retraiu em 35% a geração de efluentes do 

dejeto líquido de suínos. Em 2012, 280 toneladas de Resíduos de Serviço de Saúde foram coletadas em 

propriedade de integrados, e destinadas corretamente para tratamento. Além disso, com as informações 

levantadas durante o projeto Análise do Ciclo de Vida, foi possível diagnosticar onde estão os impactos na 

cadeia de valor e identificar quais ações adotar para ampliar a eficiência dos processos, reduzindo os impactos 
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negativos sobre o meio ambiente. |GRI EN26|” 

“Os efluentes tratados são lançados nos corpos receptores, atendendo ou superando os padrões de qualidade 

determinados pelas legislações federais e estaduais, com objetivo de manter a classe do corpo receptor e 

preservar a vida das espécies aquáticas. Em algumas unidades, a qualidade do efluente lançado supera à da água 

captada. |GRI EN21|” 

“Em 2012, tombamentos de cargas [...] resultaram em quatro derramamentos significativos de gordura 

interclarificada, óleo vegetal e ovo fértil. Em todos os casos houve ação rápida da companhia para impedir a 

contaminação do solo e água, [...] Em 2012, foram registrados três vazamentos de efluentes. [...] Nos três casos, 

foram tomadas todas as providências para verificar e mitigar de imediato o impacto. [...] Em todas as unidades, 

existem Planos de Atendimento a Emergências, dos quais constam todas as medidas a serem tomadas em casos 

de acidentes ambientais. Para a comunicação dos eventos ambientais – desde um incidente de pequena proporção 

– é seguida a Norma de Comunicação Ambiental, com o preenchimento de um formulário que permite verificar 

as ações adotadas e disseminar a informação a todas as unidades. Um grupo de trabalho faz a gestão e o 

acompanhamento dos sinistros ocorridos durante o transporte dos produtos. |GRI EN23|” 

 

BIO DIVERSIDADE (p.77). 

“A companhia mantém compromisso de entregar até 2015 o estudo sobre impacto na biodiversidade de suas 

atividades próprias. Iniciado em 2012, o mapeamento das áreas protegidas nas unidades fabris detectou 

intervenções em Área de Proteção Permanente (APP), o que determinou a execução de projetos de recuperação 

da área do entorno [...]. Em 2012, foram realizadas ações para mitigação (como recuperação e preservação da 

vegetação original e proteção dos rios) em todos os casos que as operações da Empresa causaram impactos à 

biodiversidade. [...]|GRI EN12|” 

“A situação de licença ambiental nas propriedades de 100% produtores integrados é avaliada mensalmente e os 

contratos de agropecuária exigem o cumprimento da legislação ambiental no que diz respeito à propriedades de 

fornecedores que estejam em área de Reserva Legal e APP. Além disso, a companhia dá apoio técnico para o 

integrado na busca de regularização das situações ambientais. |GRI EN11|” 

 

CONFORMIDADE |GRI EN28| (p.77). 

“Em 2012, foram registrados dez casos de não conformidades relacionadas a questões ambientais. As autuações 

levaram a duas advertências e a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que resultou no pagamento de 

multa [...] As ocorrências foram decorrentes de acidentes ambientais, não conformidades em estações de 

tratamento de efluentes, degradação ambiental e falta de licenciamento. [...] Sob a coordenação do departamento 

jurídico, a companhia implantou o Projeto de Obrigações de Funcionamento com o objetivo de diagnosticar e 

regularizar todas as obrigações, de modo a evitar futuros casos de não conformidade. |GRI EN28|” 

Fonte: a autora. 

 

Conforme constatado nas entrevistas, confirmou-se no relatório da empresa X, a 

utilização de estratégias que visam ao cumprimento da legislação, como, por exemplo, a 

realização de ações em parceria com órgãos municipais, objetivando o cumprimento à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Também foram evidenciadas ações que reduzem a utilização 

de recursos naturais por meio da utilização de novas tecnologias, como a utilização de Biogás, 

gerado dos dejetos dos suínos.  

Em outra ação é notória a busca pelo bom relacionamento com a comunidade, por 

meio da coleta de óleo de cozinha e doação desse material a entidades que o transformam em 

outros produtos. Também são realizadas campanhas para a redução da emissão de gás 

carbônico no meio ambiente, como, por exemplo, a campanha “carona amiga”, que incentiva 

o funcionário a deixar o seu carro em casa e pegar carona com um colega de trabalho. 

Também são realizadas ações pontuais, que promovem o envolvimento da comunidade e 

funcionários, como ações específicas relacionadas ao dia da árvore e ao dia da água. 
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Percebeu-se que a empresa X trata as questões ambientais, considerando todas as áreas da 

empresa, ou seja, as decisões são tomadas de forma integrada com todos os setores da 

empresa. 

A empresa Y também realiza ações que visam à conscientização dos funcionários da 

empresa, como a campanha “Recicle suas Ideias”. Foram identificadas várias ações, que 

denotam a preocupação da empresa Y, com as emissões de GEE em longo prazo. Quanto ao 

consumo de energia, a empresa desenvolve um Programa de Excelência Energética, que visa 

utilizar cada vez mais fontes de energias renováveis. Os novos projetos da Empresa são 

elaborados com conceitos e tecnologias que levam a uma grande economia de energia.  

Em relação ao consumo de água, são realizados projetos de eficiência, que visam à 

economia deste recurso, por meio da substituição de equipamentos por outros de maior 

rendimento e, também, o desenvolvimento de novas tecnologias de produção e reuso de água. 

Em relação a efluentes e resíduos, evidenciou-se que a empresa realiza muitas ações 

de controle, como, por exemplo, a implantação da Norma de Controle Ambiental em todas as 

unidades operacionais de carnes e o projeto Análise do Ciclo de Vida, que possibilitou 

diagnosticar onde estão os impactos na cadeia de valor e identificar quais ações adotar para 

ampliar a eficiência dos processos, reduzindo os impactos negativos sobre o meio ambiente. 

É notória a utilização de novas tecnologias para a redução de carga orgânica gerada 

nas fábricas e a redução do volume de efluentes. Um novo padrão tecnológico para a 

produção de suínos possibilitou menor consumo de água e retraiu a geração de efluentes do 

dejeto líquido. Os efluentes, depois de tratados, são lançados novamente aos corpos 

receptores, e, muitas vezes, a qualidade do efluente lançado supera à da água captada. Em 

casos de acidentes, existem Planos de Atendimento a Emergências, onde são tomadas todas as 

providências para verificar e mitigar de imediato o impacto. 

Evidenciou-se também o envolvimento da empresa em movimentos empresariais para 

a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta informação condiz com o 

relato de um dos entrevistados que afirmou ser uma diretriz do presidente tornar a empresa 

sustentável. No relatório também aparece a informação de que a cultura de sustentabilidade na 

empresa tem avançado, devido ao fato da mesma aderir às edificações que levam o selo 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que é o mais usado no mundo para 

atestar que prédios são sustentáveis. Isto confirma a informação de que a empresa busca 

envolver diversas áreas/setores para decidir questões ambientais. 

Em relação ao consumo de recursos, percebe-se que a empresa busca reduzir o 

consumo de embalagens ou materiais, por meio da otimização de recursos, substituição de 
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embalagens por outras mais fáceis de reciclar, preferência por fornecedores que utilizam 

matéria-prima 100% reciclada, alteração de produto para reduzir o peso das embalagens e 

identificação, por meio de selo, das propriedades de reciclagem em todos os materiais 

plásticos de merchandising. 

Referente ao consumo de água constata-se que a empresa realiza diagnósticos das 

fontes hídricas, para saber quais são as possibilidades de futuras expansões e outros 

procedimentos. Até 2015 a empresa pretende realizar um estudo sobre impacto na 

biodiversidade de suas atividades próprias. A partir do resultado, serão realizadas ações para 

mitigação (como recuperação e preservação da vegetação original e proteção dos rios) em 

todos os casos que as operações da empresa causaram impactos à biodiversidade. A seguir é 

apresentado no Quadro 14, o cruzamento das informações coletadas nas entrevistas e nos 

relatórios de sustentabilidade, sobre estratégias de sustentabilidade adotadas pelas empresas 

pesquisadas. 

 

Quadro 14 – Cruzamento das informações coletadas nas entrevistas e nos relatórios de sustentabilidade, sobre 

estratégias ambientais adotadas pelas empresas pesquisadas 

Entrevistas Relatórios 

Acompanhamento ao produtor rural, para que este 

cumpra a legislação relacionada ao destino dos 

resíduos gerados na propriedade (dejetos de aves e 

suíno e resíduos do leite) e destino das embalagens de 

medicamentos; 

 

Conscientização dos funcionários para que ocorra a 

reciclagem de todo o lixo produzido pela empresa e 

preservação dos recursos; 

 

Auditorias nas empresas que fazem a destinação dos 

materiais;  

 

Acompanhamento das atividades da empresa, pela 

equipe de gestão ambiental, para que se cumpra a 

legislação; 

 

Formação de equipes de trabalho, que fazem o 

monitoramento em cada unidade da empresa, 

respeitando a realidade do local/cidade onde a 

empresa está inserida; 

 

Realização de auditorias nos parceiros (reciclagem de 

lixo) e orientação aos integrados (embalagens de 

agrotóxicos e preservação das nascentes que estão 

nas propriedades), para não perder os certificados que 

a empresa possui;  

 

Relacionamento com a comunidade, por meio de: 

mapeamento dos stakeholders, realização de ações de 

conscientização dos funcionários, clientes, 

fornecedores e da comunidade externa, ações nas 

Realização de ações em parceria com órgãos 

municipais, visando ao cumprimento à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; 

 

Planos de Atendimento a Emergências em casos de 

acidentes, onde são tomadas todas as providências 

para verificar e mitigar de imediato o impacto; 

 

Utilização de novas tecnologias para reduzir as 

emissões de GEE, o consumo de água, o consumo de 

energia e o volume da carga orgânica gerada nas 

fábricas; 

 

Realização de ações de controle em relação a 

efluentes e resíduos;  

 

Realização de um estudo sobre impacto na 

biodiversidade de suas atividades próprias. A partir 

do resultado, serão realizadas ações para mitigação 

(como recuperação e preservação da vegetação 

original e proteção dos rios) em todos os casos que as 

operações da empresa causaram impactos à 

biodiversidade;  

 

Utilização de novas tecnologias que reduzem a 

utilização de recursos naturais; 

 

Busca pelo bom relacionamento com a comunidade 

por meio da coleta de óleo de cozinha e doação desse 

material a entidades que o transformam em outros 

produtos; 
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escolas de ensino fundamental, que estão no entorno 

da empresa e que visam à conscientização de 

crianças; 

 

Utilização de embalagens que venham a agredir 

menos o meio ambiente; 

 

Controlar de forma sistêmica e rigorosa os possíveis 

impactos ambientais, para fazer o planejamento de 

ações futuras e prevenção, como, por exemplo, no 

caso de uma estiagem prolongada, que provoca 

muitos prejuízos para as empresas; 

 

Realização de parcerias com outras empresas para a 

reciclagem e redução do consumo de energia e 

também pela utilização de novas tecnologias. Ao 

mesmo tempo que evita o descarte de materiais no 

meio ambiente, tem ganhos econômicos. 

 

 

Campanhas de conscientização dos funcionários, para 

a redução da emissão de gás carbônico no meio 

ambiente e reciclagem de lixo; 

 

Realização de ações pontuais que promovem o 

envolvimento da comunidade e funcionários, como, 

por exemplo, ações específicas relacionadas ao dia da 

árvore e ao dia da água. 

 

Envolvimento de todas as áreas da empresa, para 

tratar das questões ambientais; 

 

Desenvolvimento de Programa de Excelência 

Energética, que visa utilizar cada vez mais, fontes de 

energias renováveis; 

 

Envolvimento da empresa em movimentos 

empresariais para a implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Adesão às edificações que levam o selo LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), 

que é o mais usado no mundo para atestar que 

prédios são sustentáveis; 

 

Redução do consumo de embalagens ou materiais, 

por meio da otimização de recursos, substituição de 

embalagens por outras mais fáceis de reciclar; 

 

Substituição de material usado na composição de 

algumas embalagens, para reduzir o peso das 

mesmas; 

 

Identificação, por meio de selo, das propriedades de 

reciclagem em todos os materiais plásticos de 

merchandising; 

 

Realização de diagnósticos das fontes hídricas, para 

saber quais são as possibilidades de futuras 

expansões e outros procedimentos. 

Fonte: a autora. 

 

Ao realizar o cruzamento das fontes, percebe-se que tanto nas entrevistas quanto nos 

relatórios, são percebidas estratégias que visam adequação à legislação ambiental vigente, 

como, por exemplo, acompanhamento das atividades dos produtores rurais e parcerias com 

órgãos municipais. Existem também ações relativas a demandas de acidentes, como os planos 

de atendimento a emergências. 

Foram reconhecidas, também, estratégias que visam à prevenção da poluição e a 

melhoria do desempenho da empresa, como, por exemplo: conscientização dos funcionários 

sobre a reciclagem do lixo e a preservação dos recursos água e energia, monitoramento das 

atividades internas, dos integrados e parceiros, por meio de grupos de trabalho e auditorias, 

realização de estudos sobre o impacto das atividades da empresa na biodiversidade e 
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utilização de novas tecnologias. Essas ações visam além da prevenção, à manutenção das 

certificações e benefícios econômicos para a empresa. Foram identificadas também estratégias 

que buscam o bom relacionamento com a comunidade interna e externa. 

Evidenciou-se, também, estratégias que objetivam vantagens competitivas para as 

empresas. As constatadas nas duas fontes foram as estratégias de relacionamento, por meio de 

ações, como a busca de parcerias com outras empresas, envolvimento de todas as áreas da 

empresa para decidir as questões ambientais, envolvimento da empresa em movimentos 

empresariais e realização de diagnósticos para planejamentos futuros. É notória a utilização de 

novas tecnologias para redução dos recursos e de energia e otimização das embalagens. 

Percebeu-se, somente em uma das fontes, estratégias relacionadas à imagem mercadológica 

da empresa. 

A única discrepância evidenciada nesta seção foi em relação aos benefícios 

econômicos. Nas entrevistas fica claro o retorno econômico que as empresas têm devido à 

implementação de práticas ambientais, já nos relatórios essa evidência não é demonstrada. 

Jabbour e Santos (2006) apresentam três níveis de maturidade da variável ambiental 

dentro das empresas. O primeiro trata da especialização funcional da gestão ambiental, que 

ocorre quando existe a institucionalização das atividades ambientais na empresa para que esta 

possa reagir de forma adequada às pressões da legislação ambiental. O segundo é a integração 

interna da gestão ambiental, que ocorre quando as atividades ambientais estão alinhadas aos 

objetivos de desempenho da empresa, principalmente no que condiz aos objetivos de 

prevenção da poluição. O terceiro é a integração externa da gestão ambiental, onde as 

atividades da gestão ambiental são integradas à estratégia empresarial, com foco nas 

oportunidades mercadológicas. Para Maimon (1994), estes estágios correspondem à 

abordagem reativa, preventiva e proativa. Segundo Sehnem (2011, p. 36),  

 

[...] basicamente, constata-se que as classificações englobam uma categoria de 

empresas reativas às regulações ambientais (que usam tecnologias fim de tubo), uma 

que atua em conformidade (procedendo a redução de desperdícios) e uma outra 

proativa (que incorpora tecnologias limpas e foca a ecoeficiência). Entretanto, cada 

grupo de tipologias propostas apresenta especificidades. 

 

No estudo em questão, foi possível identificar os três níveis de maturidade da variável 

ambiental dentro das empresas pesquisadas, conforme demonstrado no Quadro 15:  

 
Quadro 15 – Estratégias ambientais das empresas pesquisadas  

Estágios da 

variável 

ambiental 

Descrição das práticas ambientais Literatura especializada com base em Jabbour 

e Santos (2006) e Sehnem (2011) 
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(MAIMON, 

1994) 

Reativa Acompanhamento ao produtor rural, 

para que este cumpra a legislação 

relacionada ao destino dos resíduos 

gerados na propriedade (dejetos de aves 

e suíno e resíduos do leite) e destino 

das embalagens de medicamentos; 

 

Realização de ações em parceria com 

órgãos municipais, visando o 

cumprimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; 

 

Planos de Atendimento a Emergências 

em casos de acidentes, onde são 

tomadas todas as providências para 

verificar e mitigar de imediato o 

impacto; 

 

Ocorre quando a internalização da variável 

ambiental é orientada para o atendimento de 

demandas mercadológicas e adequação à 

legislação ambiental vigente. Tal comportamento 

é adotado por organizações que não consideram a 

variável ambiental como oportunidade de 

negócios futuros, reagindo lentamente às 

mudanças no ambiente de negócios (SEHNEM, 

2011); 

 

Ocorre a integração pontual da questão 

ambiental, para que a empresa possa reagir de 

forma adequada às pressões da legislação 

ambiental (CORAZZA, 2003); 

 

A empresa institui equipamentos de controle de 

poluição nas saídas, sem modificar a estrutura 

produtiva e o produto (MAIMON, 1994); 

 

Por ser predominantemente reativa, não se 

preocupa com o ambiente competitivo nem com a 

formulação de estratégias ecológicas 

(DONAIRE, 1994); 

 

Evitar a geração de problemas para a alta gestão, 

deixando, muitas vezes, a gestão ambiental sob a 

responsabilidade de advogados ou engenheiros 

(SEIFFERT, 2005). 

 

É orientada para o atendimento de demandas 

mercadológicas e adequação à legislação am-

biental vigente (MAIMON, 1994). 

Preventiva Conscientização dos funcionários para 

que ocorra a reciclagem de todo o lixo 

produzido pela empresa e preservação 

dos recursos; 

 

Auditorias nos parceiros que fazem a 

destinação dos materiais gerados pela 

empresa;  

 

Acompanhamento das atividades da 

empresa, pela equipe de gestão 

ambiental, para que se cumpra a 

legislação; 

 

Formação de equipes de trabalho, que 

fazem o monitoramento em cada 

unidade da empresa, respeitando a 

realidade do local/cidade onde a 

empresa está inserida; 

 

Realização de auditorias nos parceiros 

(reciclagem de lixo) e orientação aos 

integrados (embalagens de agrotóxicos 

e preservação das nascentes que estão 

nas propriedades), para não perder os 

certificados que a empresa possui;  

Determinação de atividades ambientais pautada 

nos objetivos de desempenho da empresa, 

principalmente no que se relaciona com a 

prevenção da poluição (SEHNEM, 2011); 

 

O desempenho ecológico da empresa, ainda não é 

considerado como fator estratégico e os objetivos 

de prevenção são estabelecidos sem a efetiva 

participação da área ambiental (SEIFFERT, 

2005); 

 

O desempenho da gestão ambiental está atrelado 

às legislações ou exigências do mercado, segundo 

o entendimento da alta gestão. Dessa forma, a 

gestão ambiental deve ser adequada à estratégia 

dos negócios vigentes (JABBOUR; SANTOS, 

2006); 

 

O desempenho ecológico da empresa, ainda não é 

considerado como fator estratégico e os objetivos 

de prevenção são estabelecidos sem a efetiva 

participação da área ambiental (SEIFFERT, 

2005); 

 

O desempenho da gestão ambiental está atrelado 

às legislações ou exigências do mercado, segundo 



    68 
 

 

Controlar de forma sistêmica e rigorosa 

os possíveis impactos ambientais, para 

fazer o planejamento de ações futuras e 

prevenção, como, por exemplo, no caso 

de uma estiagem prolongada, que 

provoca muitos prejuízos para as 

empresas; 

 

Utilização de novas tecnologias para 

reduzir as emissões de GEE, o consumo 

de água, o consumo de energia e o 

volume da carga orgânica gerada nas 

fábricas; 

 

Realização de ações de controle em 

relação a efluentes e resíduos;  

 

Realização de um estudo sobre impacto 

na biodiversidade de suas atividades 

próprias. A partir do resultado, serão 

realizadas ações para mitigação (como 

recuperação e preservação da vegetação 

original e proteção dos rios) em todos 

os casos que as operações da empresa 

causaram impactos à biodiversidade;  

 

Utilização de novas tecnologias que 

reduzem a utilização de recursos 

naturais; 

 

Busca pelo bom relacionamento com a 

comunidade por meio da coleta de óleo 

de cozinha e doação desse material a 

entidades que o transformam em outros 

produtos; 

 

Campanhas de conscientização dos 

funcionários, para a redução da emissão 

de gás carbônico no meio ambiente e 

reciclagem de lixo; 

 

Ações pontuais que promovem o 

envolvimento da comunidade e 

funcionários, como, por exemplo, ações 

específicas relacionadas ao dia da 

árvore e ao dia da água. 

o entendimento da alta gestão. Dessa forma, a 

gestão ambiental deve ser adequada à estratégia 

dos negócios vigentes (JABBOUR; SANTOS, 

2006); 

 

Existe uma contribuição restrita do setor de 

recursos humanos à gestão ambiental, por meio 

de parcerias entre as áreas, caso uma competência 

ambiental necessite ser desenvolvida por alguma 

divisão por meio de treinamento (JABBOUR; 

SANTOS, 2006); 

 

A gestão ambiental se preocupa em atender a 

objetivos específicos de determinadas divisões 

das empresas, para prever e evitar que problemas 

ecológicos afetem o desempenho da estratégia da 

divisão e, consequentemente, a estratégia 

empresarial (JABBOUR; SANTOS, 2006). 

 

Proativa Utilização de embalagens que venham 

a agredir menos o meio ambiente; 

 

Realização de parcerias com outras 

empresas para a reciclagem e redução 

do consumo de energia e também pela 

utilização de novas tecnologias. Ao 

mesmo tempo que evita o descarte de 

materiais no meio ambiente, tem 

ganhos econômicos; 

 

Envolvimento de todas as áreas da 

empresa, para tratar das questões 

As questões ambientais não são consideradas 

apenas problemas a serem evitados, mas 

elementos geradores de vantagem competitiva 

(SEHNEM, 2011); 

 

Empresas que possuem “comportamento ético 

ambiental”, passando a tratar a questão ambiental 

como uma nova oportunidade de negócio 

(MAIMON, 1996). 

 

Segundo Seiffert (2005) alguns benefícios 

motivam as empresas manufatureiras a possuírem 

estratégias ambientais:  
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ambientais; 

 

Desenvolvimento de Programa de 

Excelência Energética, que visa utilizar 

cada vez mais fontes de energias 

renováveis; 

 

Envolvimento da empresa em 

movimentos empresariais para a 

implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.  

 

Adesão às edificações que levam o selo 

LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), que é o mais 

usado no mundo para atestar que 

prédios são sustentáveis; 

 

Redução do consumo de embalagens ou 

materiais, por meio da otimização de 

recursos, substituição de embalagens 

por outras mais fáceis de reciclar; 

 

Substituição de material usado na 

composição de algumas embalagens, 

permitindo reduzir o peso das mesmas; 

 

Identificação, por meio de selo, das 

propriedades de reciclagem em todos os 

materiais plásticos de merchandising; 

 

Realização de diagnósticos das fontes 

hídricas, para saber quais são a 

possibilidades de futuras expansões e 

outros procedimentos; 

 

Relacionamento com a comunidade, 

por meio de: mapeamento dos 

stakeholders, realização de ações de 

conscientização dos funcionários, 

clientes, fornecedores e da comunidade 

externa, ações nas escolas de ensino 

fundamental, que estão no entorno da 

empresa e que visam à conscientização 

de crianças. 

a) benefícios econômicos: redução de consumo 

de insumos, redução de multas e penalidades por 

poluição excessiva, aumento da demanda para 

produtos que contribuam para a diminuição da 

poluição, etc.; 

 b) benefícios estratégicos: melhoria da imagem 

institucional, renovação do portfólio de produtos, 

aumento da produtividade, acesso assegurado aos 

mercados externos, melhoria das relações com os 

órgãos governamentais, comunidade e grupos 

ambientalistas; 

 

Comportamento empresarial que integra os 

objetivos ambientais em todos os níveis 

hierárquicos da empresa, redefinindo 

competências e responsabilidades (MAIMON, 

1994; MAIMON, 1996; DONAIRE, 1999; 

SANCHES, 2000). 

Fonte: a autora. 

 

Comparando as práticas ambientais realizadas pelas empresas pesquisadas, com a 

literatura especializada no assunto, percebe-se que as empresas estão no estágio preventivo, 

pois a maioria das estratégias concentra-se neste nível. Estratégias, na sua maioria, que 

buscam a melhoria do desempenho da empresa, por meio da redução do consumo dos 

recursos, a manutenção das certificações, o cumprimento da legislação para evitar o 

pagamento de multas e o bom relacionamento com a comunidade do entorno. No entanto, 

deve-se considerar o significativo número de práticas ambientais que se enquadram no estágio 
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proativo, demonstrando a busca dessas empresas pela sustentabilidade ambiental. Algumas 

ações, como a conscientização dos stakeholders, parcerias com empresas que, além de 

preservar o meio ambiente, geram lucro aos envolvidos, a busca por inovações tecnológicas 

para reduzir a utilização dos recursos e economizar energia, utilização de embalagens 

ecologicamente corretas, que promovam a imagem da empresa e poluam menos o meio 

ambiente, entre outras. 

Comparando os resultados desse estudo, com os resultados do estudo de Mariadoss, 

Tansuhaj e Mouri (2011), que analisou somente práticas ambientais que se enquadram no 

nível proativo (MAIMON, 1994), pode-se perceber algumas estratégias similares, conforme 

demonstrado no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Similaridades entre as estratégias encontradas neste estudo e o estudo de Mariadoss, Tansuhaj e 

Mouri (2011) 

Estratégias encontradas no estudo de 

Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) 

Estratégias encontradas nas empresas pesquisadas neste 

estudo 

Desenvolvimento de inovações incrementais, 

descobrindo usos inovadores para os resíduos 

industriais.  

 

Sinergia entre diversos setores, resultando em 

conversão rentável de subprodutos em 

produtos de revenda. 

 

Analista Ambiental da empresa Y:  
“Nós temos também o projeto do lodo, que era enviado para 

aterros, e encontramos um parceiro para fazer compostagem 

com a cama de aviário e fazer adubo orgânico. Hoje 100% 

do lodo vai para o parceiro.”  

“As cinzas também, que tem uma grande quantidade de 

cálcio e potássio, é feita a compostagem com um parceiro e 

gera um adubo de qualidade.”  

“Os pallets de madeira que vêm com mercadoria, em 

grandes quantidades, são utilizados como combustível nas 

caldeiras e dessa forma se reduz o corte de árvores.” 

Relatório de sustentabilidade da empresa X: 

“[...] utiliza o Biogás, fonte de energia limpa, que substitui o 

gás liquefeito de petróleo consumido em grande quantidade 

na indústria. Esta energia autossustentável é armazenada em 

uma Central Geradora de Energia Elétrica e todo o seu 

potencial é retirado do gás produzido nas estufas pelos 

dejetos suínos. Esse fator traz à cooperativa uma economia 

de recursos naturais, em especial o recurso hídrico [...]” (p. 

132). 

Envolver organizações externas para criar 

políticas e incentivos de mercado que 

incentivem práticas sustentáveis.  

Relatório de sustentabilidade da empresa Y: 

“No decorrer do ano, a Companhia esteve envolvida na 

discussão do acordo setorial para a implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da sua 

participação no grupo coalizão empresarial, coordenado pelo 

Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre).” 

(p. 68). 

Gerente da Unidade de Chapecó da empresa Y: 

“Temos um projeto em parceria com a prefeitura, chamado 

Projeto água boa, onde a empresa doou os palanques e a 

prefeitura uma parte dos arames, para eles protegerem as 

nascentes dentro das suas propriedades, principalmente as 

que ficam aqui no Lajeado São José.”  

Gerente de Comunicação Social da empresa X: 

“A turminha da reciclagem é com a comunidade [...] Se a 

escola tem interesse, ela se inscreve e a empresa leva a 
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turminha da reciclagem para apresentar às crianças da escola 

[...] é um conjunto de ações, que não deixam de ser 

estratégias para conseguir melhorar a questão ambiental.” 

Envolver os clientes e membros de canal em 

inovação de produto. 
 Analista Ambiental da empresa Y: 

“A projetos de redução de energia, através da mudança ou 

substituição de motores dentro da empresa. É um projeto 

junto com a CELESC. É a redução do consumo da energia 

sem reduzir a capacidade do motor. São motores mais 

sustentáveis e mais inteligentes, que tem um consumo menor 

e faz a mesma coisa. O retorno maior se dá com a 

substituição de motores de maior potência [...] está sendo 

feito em consórcio com a CELESC.” 

Criação de novos mercados pelo marketing 

existente devido às inovações na prórpia 

empresa - desenvolvimento de processos para 

a sustentabilidade da empresa. 

 

Relatório de sustentabilidade da empresa Y: 
“[...] foi estruturado um sistema de coleta seletiva no novo 

prédio administrativo em Curitiba (PR) e na sede em São 

Paulo (SP). Duas novas construções concluídas no ano [...] 

representam um grande avanço na Cultura [...] da 

Sustentabilidade, pois foram construídos com os conceitos e 

critérios técnicos do sistema Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED), reconhecido mundialmente 

como o benchmark de sustentabilidade para edificações. 

Criado pelo Green Building Council, dos Estados Unidos, o 

selo LEED é o mais usado no mundo para atestar que 

prédios são sustentáveis: construções que utilizam métodos e 

materiais ecologicamente 

corretos.” (p. 68). 

Incorporação dos princípios da 

sustentabilidade em seu fornecedor e contratos 

de clientes. 

Analista Ambiental da empresa Y: 

“Homologação de novo fornecedor para 119 tipos de caixa 

de papelão ondulado de três unidades fabris, o qual utiliza 

matéria-prima 100% reciclada, reduzindo significativamente 

o consumo de matéria-prima virgem.” 

Gerente de Comunicação Social da empresa X: 

“Não adianta nós simplesmente nos livrarmos dos resíduos. 

Nós transmitimos aos nossos parceiros esse posicionamento, 

porque quando se fala em estratégias ambientais, está se 

falando em mudança de hábito. Então não adianta a empresa 

ter uma política ambiental, se as pessoas da empresa não 

tiverem a consciência disso, ou mesmo os fornecedores e os 

clientes não tiverem essa consciência.” 

Desenvolver novos produtos para mitigar os 

problemas de sustentabilidade críticas. 
Analista Ambiental da empresa Y: 

“Nós temos caldeiras de alta pressão, consorciada com 

gerador, que produz o vapor na quantidade que nós usamos e 

ao mesmo tempo gera energia elétrica praticamente sem 

maior consumo de combustível. Essa energia é aproveitada 

na própria unidade e fica na faixa de uns 5%.” 

“Nós temos um aproveitamento de energia criogênica, que é 

energia fria, ou seja, a água gelada que é descartada depois 

do uso, mas ela continua gelada. Ela fez um trabalho, se 

sujou, se contaminou, mas continua gelada. Então ela passa 

num trocador de calor e deixa esse frio para outra água, que 

é limpa, evitando o consumo de energia para resfriar a outra 

água.” 

Desenvolver inovações em material de 

embalagem para mitigar as questões 

ambientais de material de embalagem. 

Gerente de Comunicação Social da empresa X: 

“O nosso departamento de marketing faz esse estudo 

verificando que tipo de embalagem que não vai agredir tanto 

o meio ambiente e também nós estamos fazendo o estudo da 

logística reversa.” 

Analista Ambiental da empresa Y: 

“Alteração do material usado na embalagem do filme do 

filezinho para mercado externo, permitindo redução de 20% 
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no consumo de resina [...] cuja reciclagem é mais fácil.” (p. 

72). 

Relatório de sustentabilidade da empresa Y: 

“Alteração do material das latas de leite em pó 

proporcionando uma redução de 35% do peso de 

embalagens, o que representa cerca de 83 mil quilos de 

embalagem/ano.” (p. 72). 

“Desenvolvimento de um novo filme stretch para utilização 

em todas as unidades de Lácteos que mantém o mesmo 

desempenho do filme anterior, mas que consome 30% 

menos de material, representando aproximadamente 25 mil 

quilos de plástico/ano.” (p. 72). 

“Otimização da caixa de leite [nome do produto], 

representando redução de 20% de área por litro de produto, 

representando cerca de 18 mil quilos de papelão/ano.” (p. 

72). 

“Identificação, por meio de selo, das propriedades de 

reciclagem em todos os materiais plásticos de 

merchandising.” (p. 72). 

Fonte: a autora. 

 

As estratégias resultantes no estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), 

demonstradas no Quadro 17, estão relacionadas a inovações de processos e produtos e na 

maioria dos casos as empresas envolvidas tem uma lucratividade considerável devido à 

implementação das estratégias, como, por exemplo: parcerias entre empresas para destinação 

e transformação de resíduos industriais e também de subprodutos; criação de novos produtos 

que atendam à demanda por produtos ecologicamente corretos; reciclagem de produtos para 

evitar o envio de material para aterros; melhoramento da imagem da empresa; incorporação 

da sustentabilidade nos membros do canal, por meio de contratos e desenvolvimento de 

inovações de embalagens para mitigar problemas ambientais. No estudo em questão, as 

empresas pesquisadas seguem o mesmo caminho que as multinacionais estudadas por 

Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011). Talvez não com a mesma intensidade, porém com os 

mesmos direcionamentos no sentido de buscar parceiros e novas tecnologias para poluir 

menos e aumentar o desempenho da empresa. 

 

4.2 CAPACIDADES DE MARKETING NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE CADA ESTRATÉGIA 

 

Nesta seção, são apresentadas as informações referentes às capacidades de marketing 

necessárias para o desenvolvimento das estratégias de sustentabilidade ambiental, tendo como 

ponto de partida as questões 03, 05 e 06 do roteiro de entrevista. As informações apresentadas 

a seguir foram coletadas por meio de entrevista (roteiro estruturado), relatório de 

sustentabilidade das empresas pesquisadas e aplicação de questionário (instrumento 
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estruturado, com perguntas fechadas e abertas). A análise das questões 05 e 06 tiveram como 

base as respostas do questionário, demonstrados no Quadro 19 (p. 76). Na sequência são 

apresentados no Quadro 17, os cruzamentos das fontes e análise dos dados.  

 

Quadro 17 – Informações coletadas nas entrevistas, sobre conhecimentos e habilidades necessários para o 

desenvolvimento de estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

ARH: “Tem que buscar informações no mercado. 

Por exemplo, se aparecer um produto novo, tem que 

saber como lidar com isso. Aí vai pesquisar no 

mercado, verificar com quem fornece o produto, 

quem compra, que destino que é dado, então a 

atualização tem que ser constante. A matriz repassa 

as informações para os encarregados da parte 

ambiental de cada unidade, para que as atualizações 

sejam realizadas [...]” 

 

GCS: “Hoje é ter conhecimento. Quando se faz um 

projeto ambiental, como, por exemplo, a logística 

reversa, tem que estar por dentro da lei, tem que 

conhecer e buscar o que o mercado está fazendo, 

quais são as tendências. [...] Então essa habilidade 

de comunicação a empresa tem que ter, além 

também do conhecimento teórico e prático. Além de 

tudo isso tem que gostar da causa. Se os gestores 

gostam da causa e compram a ideia, todo o resto 

acontece.” 

ARH: “Tem que ter o conhecimento técnico, 

formação acadêmica na área, e nós temos que 

saber onde a empresa quer chegar, qual é a 

política ambiental da empresa? [...]” 

 “A questão de conseguir conscientizar as pessoas, 

nós temos que estar sempre realizando 

treinamentos, práticas educativas, [...] Então isso 

seria uma habilidade de comunicação.” 

“Agora nós estamos realizando uma pesquisa para 

saber o que a comunidade está sentindo em relação à 

empresa, no que nós interferimos nas suas vidas, 

quais são as suas necessidades. Então nós estamos 

sempre monitorando isso, pois se acontecer algum 

problema, nós conseguimos agir para melhorar a 

situação.” 

“O [analista ambiental] faz uma auditoria nos 

fornecedores e precisa de capacidade de 

comunicação de relacionamento, para a 

conscientização deles.” 

“Todos os que entram na empresa pela guarita, 

seja motorista, seja fornecedor, ou um terceiro, 

ganha um panfleto com algumas orientações e 

sobre as questões ambientais. [...]” 

 

AA: “Tudo inicia nas políticas. Nós temos uma 

política local, e dela sai a legislação ambiental, os 

procedimentos e depois os treinamentos. Aí tem 

que fazer os atendimentos, que vem através de 

inspeções, monitoramentos e das auditorias. E foi 

por meio disso que nós crescemos, nos resultados, 

nos indicadores. Dessa forma nós conseguimos 

visualizar a nossa situação, pois os indicadores 

ensinam muito.” 

“E as auditorias internas e externas. As internas 

nós mesmos fizemos, pois temos uma equipe de 

auditores, e a externa é a que tira o certificado, é a 

temida.” 

“Primeiro a empresa precisa entender que existem 

normas e leis, que são obrigações que a empresa 

deve cumprir. Então os profissionais ligados a essa 

área precisam conhecer mais detalhadamente as leis e 

as normas. A empresa tem que ter a consciência 

ambiental independente das leis, mas ela tem que 

cumprir as leis. Então tem que qualificar e 

desenvolver os profissionais por meio de cursos, 

treinamentos, oferecer material didático para que 

eles conheçam como funciona.” 

Fonte: a autora. 
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Quando se questionou sobre os conhecimentos e habilidades necessários para a 

empresa desenvolver as estratégias ambientais, os entrevistados da empresa X responderam 

que a empresa precisa ter conhecimento teórico e prático da questão ambiental e ser capaz de 

buscar informações no mercado e monitorá-lo constantemente. Também precisa ser eficaz na 

transmissão dessas informações para os diferentes setores da empresa, para que sejam 

tomadas as decisões estratégicas a partir das necessidades mercadológicas e da realidade do 

local onde a empresa está inserida. Além da comunicação ao público interno, a empresa 

precisa ser capaz de transmitir o seu posicionamento em relação às questões ambientais, ao 

público externo. Um dos entrevistados ressaltou que tudo isso somente é possível se a gestão 

de topo aderir à causa. Esta informação se confirma no relatório de sustentabilidade da 

empresa, no qual consta como um dos valores da empresa, a sustentabilidade como um todo. 

Na empresa Y foi possível constatar nas respostas dos entrevistados que o 

conhecimento técnico e a formação acadêmica na área são imprescindíveis (normas e leis). É 

notória a necessidade de a empresa ter planejamento estratégico para saber aonde quer chegar, 

e, a partir disso, buscar conhecimento no mercado e estabelecer procedimentos para o controle 

e implementação das metas estabelecidas. Percebeu-se também a necessidade de capacidade 

de comunicação com os funcionários (Momento SSMA – Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente), e comunicação e relacionamento com os fornecedores (inspeções, monitoramento 

e auditorias). Na empresa Y, ficou clara a necessidade de registrar as informações de forma 

sistematizada, sendo possível a geração de indicadores. Na sequência são apresentadas no 

Quadro 18, as informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade das empresas X e Y, 

sobre conhecimentos e habilidades necessários para o desenvolvimento de estratégias de 

sustentabilidade ambiental. 

 

Quadro 18 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre conhecimentos e habilidades 

necessários para o desenvolvimento de estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

 “A [nome da empresa], consciente de suas 

responsabilidades com o meio ambiente, utiliza o 

tripé da sustentabilidade e aposta na união de 

esforços entre associados, funcionários, clientes e 

fornecedores para a manutenção e melhoria dos 

processos de gestão humana e ambiental [...].” (p. 

11).  

 

 “Realizou-se a conscientização dos funcionários e 

da comunidade com a realização de projetos em 

parceria com os municípios para introduzir a coleta 

seletiva municipal.” (p. 132-133).  

 

 “A equipe de Gestão Ambiental da [...] realiza 

“[...] a Companhia esteve envolvida na discussão do 

acordo setorial para a implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da sua 

participação no grupo coalizão empresarial, 

coordenado pelo Compromisso Empresarial para 

a Reciclagem (Cempre).” (p. 68).  

 

“Duas novas construções concluídas no ano [...], pois 

foram construídos com os conceitos e critérios 

técnicos do sistema Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED), reconhecido 

mundialmente como o benchmark de sustentabilidade 

para edificações.” (p. 68).  
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reuniões mensais para a tomada de decisões em 

relação à questão ambiental [...]. As decisões são 

tomadas em conjunto e trabalhadas em todas as 

unidades de empresa.” (p. 133). 

 

“Na semana em que se comemora o Dia Internacional 

do Cooperativismo a empresa promove a campanha 

Carona Amiga, com o objetivo de incentivar os 

funcionários a deixar o carro em casa, evitando o 

lançamento do gás carbônico na natureza. Ao deixar 

de transitar com o veículo, uma pessoa deixa de 

lançar no ar, em um só dia, cerca de 6 kg de gás 

carbônico a cada 30 quilômetros percorridos.” (p. 

134). 

 

“A cada ano, a [...] reforça o compromisso com o 

meio ambiente através do uso de energias renováveis, 

de investimentos e da melhoria contínua dos 

procedimentos operacionais, do desenvolvimento 

de novas tecnologias para o tratamento de seus 

resíduos e do cuidado com a água e o ar [...]” (p. 

135). 

 

 

 

“Como resultado do trabalho em mudanças 

climáticas, a [...] definiu e padronizou a avaliação 

de desempenho das emissões diretas de GEE por 

meio do indicador de intensidade de carbono, 

relacionando as emissões com a produção. [...] A 

Companhia tem como meta reduzir em 10% a 

intensidade das emissões diretas (escopo 1) até 2015, 

considerando como base o inventário de 2011.” (p. 

70) 

 

“A campanha interna Recicle suas Ideias foi outra 

iniciativa de 2012 para a conscientização de 

funcionários sobre a importância da reciclagem e do 

consumo consciente.” (p. 70) 

 

“Identificação, por meio de selo, das propriedades 

de reciclagem em todos os materiais plásticos de 

merchandising.” (p. 72). 

 

“Em 2012, foi iniciado um diagnóstico de avaliação 

das fontes hídricas nas unidades fabris que está 

previsto para terminar em 2015. O levantamento traz 

dados de vazão dos rios e períodos críticos de cada 

região relacionados a estiagens ou enchentes. Os 

estudos servem de base para definir a 

possibilidade de expansões nas fábricas, 

procedimentos específicos para a operação, 

projetos de melhoria de eficiência, redução de 

consumo e aumento de reuso.” (p. 75). 

Fonte: a autora. 

 

No relatório de sustentabilidade da empresa X é constatada a necessidade de bom 

relacionamento com os stakeholders, quando é abordado um trecho que trata sobre a 

necessidade da união de esforços para a manutenção e melhoria dos processos de gestão 

humana e ambiental e as interações entre os diversos setores da empresa. A capacidade de 

comunicação, que é evidenciada nas entrevistas, aparece novamente no relatório, por meio das 

informações referentes às campanhas de conscientização do público interno e externo, como, 

por exemplo, as campanhas Carona amiga, Dia da árvore e Dia da água. Também é abordada 

no relatório a capacidade de inovação, demonstrada pelas ações para economia de energia e 

recursos (água), tratamento de resíduos e cuidado com o ar. 

No relatório da empresa Y, percebeu-se a necessidade de relacionamento com os 

stakeholders, pela participação da empresa, no grupo de coalizão empresarial para a discussão 

do acordo setorial para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outra 

capacidade evidente no relatório é a de inovação, demonstrada pela adesão a construções 

sustentáveis e pelas inovações para a redução do gás de efeito estufa (GEE), redução do 

consumo dos recursos, redução de efluentes e resíduos e otimização das embalagens dos 

produtos. A capacidade de comunicação também ficou evidente em virtude das informações 
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que tratam sobre as conscientizações dos funcionários e pela transmissão do posicionamento 

da empresa ao público externo, por meio das embalagens. Outra capacidade percebida é a de 

planejamento estratégico, já que a empresa realiza muitos estudos e diagnósticos, para 

planejar o futuro. A seguir, serão apresentadas, no Quadro 19, as informações sobre 

conhecimentos e habilidades necessários para o desenvolvimento de estratégias de 

sustentabilidade ambiental, coletadas por meio da aplicação de questionários. 

 

Quadro 19 – Informações coletadas por meio de questionários, sobre conhecimentos e habilidades necessários 

para o desenvolvimento de estratégias ambientais 

1. Capacidade de planejamento estratégico 

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “[....] nós já temos clientes que exigem essa 

questão ambiental.”  

GCS: “[...] nós temos que agir, com o olhar do 

mercado para a empresa, porque não adianta nós 

produzirmos um produto que o mercado não vai 

consumir. [...] Descobrir o que está acontecendo por 

meio de pesquisas para avaliar quais são as tendências 

de mercado. [...]  

ARH: [...] É necessário saber o que a concorrência 

está fazendo. [...] temos que ter sempre o olho lá na 

concorrência, assim como eles nos olham. [...]” 

GCS: “[...] Hoje o consumidor é muito crítico e ele 

quer participar. Por isso a demanda de mercado tem 

que ser muito bem estudada [...] A empresa precisa 

utilizar instrumentos para monitorar (o mercado) com 

segurança.”  

ARH: “[...] O consumidor já faz algumas exigências. 

Nós temos alguns produtos que a embalagem abre 

mais fácil, porém o volume da embalagem é maior. O 

consumidor que tem essa consciência ambiental ele 

reclama desse tipo de embalagem [...]” 

GCS: “[...] temos que ver essas diferenças no 

mercado. Mercado do Sul, do Nordeste, nós temos 

que ver essas diferenças que entram no mix de 

produtos, para atender essas diferentes realidades de 

mercado.” 

“[...] A empresa tem planos de marketing que envolve 

a questão ambiental [...] Temos que ter planejamento 

de marketing, tem que ser muito bem elaborado, para 

que seja possível visualizar lá na frente [...]” 

Sim, é necessária. Porque... 

AA: “[...] Para qualquer início de projeto, tem que 

consultar as diferentes áreas da empresa. Na parte 

ambiental não pode esquecer disso [...]” 

AG: “[...] Eu preciso saber que tipo de embalagem e 

produto eu quero. Quero uma embalagem que 

demore 10 anos, ou 100 anos para se decompor?” 

“[...] É necessário para implementar as estratégias. 

Saber o que o nosso cliente quer [...]” 

AA: “[...] Como nós estamos em Chapecó, há 500 

Km de qualquer cidade grande, ou capital, por 

exemplo, nós poderíamos reciclar mais, mas não 

temos parceiros. [...] Apesar de tudo isso, nós 

precisamos saber (as tendências de mercado), porque 

talvez a gente consiga colocar em prática.” 

“[...] Às vezes o concorrente conseguiu dar um 

destino correto para o resíduo, com um custo menor. 

E talvez eu consiga baixar o custo do nosso produto, 

por conta disso.”  

“Sim (monitorar a concorrência). Para eu saber sobre 

uma prática que eu ainda não faço e até para poder 

inovar.” 

“Sim (mensurar a demanda de mercado). Nós 

geramos de mil e quinhentos a duas mil toneladas de 

resíduos por mês, sendo que mil toneladas é de lodo 

e essa parceria que nós temos agora para reciclar 

essas mil toneladas, em adubo orgânico, é porque a 

região absorve, porque tem demanda.” 

AG: “[...] Para elaborar um produto eu preciso 

entender o mercado. Quem vai consumir? Criança, 

jovem adulto?” 

GU: “[...] Eu acho que é inconcebível hoje lançar um 

produto sem saber o desejo do cliente. Tem que ser 

uma produção puxada pelo cliente e não empurrada 

[...]”  

“Sim (monitorar a posição competitiva). É necessário 

para ver a fatia de mercado.” 

ARHT: “Sim (definição do mix de marketing). É 

pesquisa de mercado mesmo, para descobrir se 

existem lacunas e onde eu posso estar atuando [...] 

Tem que ter metodologia, não pode ser feito de 

qualquer forma [...]” 

“Sim (plano de marketing). Porque ele é o nosso 

direcionamento, é o que vai definir para onde nós 

vamos, qual será a demanda [...]” 
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2. Capacidade de distribuição de informação 

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “[...] O mercado não vai ficar esperando, se 

não atender rápido, o cliente compra de outro.” 

GCS: “[...] hoje os rápidos comem os lentos. Porque 

por mais pequeno que você seja, se você tiver 

estratégias para dar resposta ao mercado, você 

consegue se manter nele.” 

ARH: “[...] Os gerentes e todos que estão em cargos 

de gestão, tem acesso às informações mercadológicas, 

que são necessárias para desenvolver as estratégias de 

sustentabilidade ambiental.” 

GCS: “[...] Hoje dentro de qualquer organização tem 

que ter sincronia, ou seja, o pessoal lá da produção 

tem que saber quais são as exigências, quais são as 

tendências de mercado [...] tem que ter essa sincronia 

entre todas essas áreas, para fazer com que o resultado 

venha. O sistema de informação tem que funcionar. 

Esse ciclo tem que acontecer.” 

ARH: “[...] Os departamentos tem que estar 

integrados [...]” 

GCS: “[...] para o ciclo do SIM funcionar, se você 

não tiver a capacidade de coordenar os departamentos 

para que tudo ande na mesma sincronia [...]” 

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “[...] Se nós recebemos alguma reclamação 

tem que fazer isso, dar uma resposta rápida. Nós 

temos um fluxo de reclamações.”  

AA: “[...] no caso de problemas, como, por exemplo, 

a poluição de um rio, nós temos que atuar para fazer 

a correção e atuar na causa para que não se repita. 

Nós temos um fluxo de registro de ocorrência.” 

GU: “[...] Por exemplo, o ciclo de vida dos produtos 

está cada vez mais curto e a empresa que tiver mais 

agilidade, vai ter o seu produto chegando antes aos 

clientes, que estão bem informados e sabem o que 

querem comprar.” 

ARH: “[...] É importante (compartilhamento de 

informações com toda a empresa por meio de um 

SIM) porque a questão ambiental faz parte da cultura 

da empresa.” 

ARHT: “[...] Eu entendo que todos devem estar 

alinhados com as estratégias da empresa, com aquilo 

que a empresa está buscando. Para que todos 

trabalhem com o mesmo direcionamento.” 

AA: “[...] Pela questão do custo dos projetos e 

também pela geração de resíduos [...] os setores tem 

que conversar, para reduzir impactos.” 

ARH: “Agora os novos projetos envolvem todos os 

setores, a questão de custos, de produtividade, de 

meio ambiente de segurança, então agora nenhum 

projeto pode ser encaminhado sem passar por todas 

as áreas.” 

AG: “Sim (integração dos departamentos da 

empresa), devido aos alinhamentos de trabalho, das 

tendências de mercado.”  

ARHT: “Para que não ocorram divergências entre os 

setores. Por exemplo, o marketing está 

desenvolvendo um produto e uma outra área não vai 

aceitar, por não ser viável.” 

GU: “[...] Hoje se buscam as informações no 

mercado, para transformar o desejo do cliente em um 

produto.” 

3. Capacidade de serviços aos clientes 

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “Sim (plano de comunicação interna). Por 

exemplo, se hoje nós temos algum problema com um 

produto, a empresa fica sabendo, através das 

reclamações internas entre unidades, que são clientes 

fornecedores, chegam aos departamentos 

responsáveis.” “Porque se não fizer isso o funcionário 

nunca vai se comprometer [...]” 

 “Sim (gestão da qualidade dos serviços). Porque está 

dentro da nossa política de qualidade.” 

GCS: “Eu acho que hoje essa questão da gestão da 

qualidade dos serviços, tem que ter em tudo, e 

começa lá na recepção, caso contrário a imagem fica 

negativa.” 

ARH: “[...] Tem situações que precisam ser 

customizadas. [...] Temos plantas industriais voltadas 

para exportação. O cliente vem, faz a vistoria e a 

empresa acaba tendo que se adaptar às necessidades 

do cliente, para atendê-lo.”  

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “Sim (plano de comunicação interna) é 

necessário para a adesão dos funcionários.” 

AG: “[...] É importante para preparar as pessoas que 

estão vindo, as novas gerações. A empresa investe 

muito nisso. O nosso jornal todo mês tem assuntos 

relacionados à questão ambiental.” 

GU: “[...] É necessário para implementar as práticas 

ambientais, para a qualidade dos produtos. O 

funcionário precisa saber que o frango que ele está 

elaborando vai para o mercado inglês, para o oriente 

médio. Ou seja, é muito mais do que um frango, é o 

alimento que vai para a mesa de milhões de pessoas, 

de vários continentes.” 

AA: “Sim. Na questão ambiental isso (gestão da 

qualidade dos serviços) é fundamental.” 

AG: “[...] eu acredito que o nosso cliente ainda não 

está preparado para perceber isso. Não sei até que 

ponto isso é percebido pela comunidade.” “O cliente 
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GCS: “Sim. Porque os mercados são muito 

diferentes, imagina os clientes. Então tem que adaptar 

a realidade das organizações para essas diferenças de 

mercado. [...] Nós conseguimos perceber em alguns 

clientes a questão da sustentabilidade ambiental, e 

eles são adeptos a empresas que tem essa consciência 

ambiental. [...] Ou seja, empresas que não agridem o 

meio ambiente, que conscientizam os funcionários e 

que interagem com a comunidade.” 

ARH: “[...] os nossos fornecedores são auditados por 

nós. Por exemplo, um fornecedor de embalagens é 

auditado para que siga o nosso padrão e se está 

produzindo dentro das normas ambientais.” 

GCS: “[...] o fornecedor tem que estar de acordo com 

as normas ambientais, tem que ter o seu 

planejamento, esse cuidado [...] Eu não posso 

comprar de fornecedores que utilizam mão de obra 

infantil, ou que agridem o meio ambiente, ou seja, que 

não têm políticas de sustentabilidade.” 

ainda não exige isso da empresa.” 

GU: “[...] Quando um cliente reclama do produto, 

ele tem que ter retorno. No ano passado o nosso SAC 

foi avaliado como o segundo mais eficiente e rápido 

do país.” 

AA: “[...] Na parte ambiental tem que ter (soluções 

customizadas), em função de padrão de ralos, do 

descarte dos resíduos, medição de consumo. Às 

vezes o cliente (interno) quer uma qualidade 

diferente de água, uma pureza diferente e nós temos 

que nos adaptar para isso [...]” 

AG: “Eu acho que isso (soluções customizadas) já 

acontece na empresa, pois agora saiu uma linha de 

produtos que contém menos sódio, menos gorduras, 

menos calorias [...]” 

GU: “[...] têm várias classes de clientes. Tem o 

cliente mais exigente que normalmente é aquele que 

aceita pagar mais caro. Então você tem produtos 

direcionados para classe A, B, C. Por exemplo, o 

mercado do Nordeste, não é tão exigente como o 

mercado do sul. Isso dá para perceber pelo número 

de reclamações. [...]” 

AA: “Nós falamos em políticas, que eles 

(fornecedores) devem seguir para não mudar os 

nossos indicadores. Nós como gestores temos que 

cobrar isso (comprometimento) dos nossos 

fornecedores. Caso contrário eles não podem ser 

nossos fornecedores.” 

ARHT: “[...] eu posso exigir que ele (fornecedor) 

forneça uma caixa que utilize menos papel e que seja 

reciclável.” 

GU: “[...] Nós temos fornecedores externos, os 

prestadores de serviços diretos e os que fornecem 

embalagens. Você pode fazer o produto com o maior 

carinho, mas quem transporta não é a empresa, são 

terceiros, a caixa de papelão na qual o produto vai 

dentro, também é um terceiro que faz, então tem que 

estar a cadeia toda envolvida, trabalhando 

comprometida. Um cliente que compra, por exemplo, 

o presunto [...] e a caixa está rasgada, não interessa 

de quem é a culpa, ele comprou da [nome da 

empresa].” 

4. Capacidade de monitoramento de valor/satisfação 

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “[...] Nós temos pesquisa para monitorar isso 

(valor para os clientes) e nessas pesquisas aparece a 

importância da questão ambiental. Mesmo na 

pesquisa de satisfação dos nossos empregados, nos 

procuramos avaliar como ele vê a questão ambiental 

em relação à comunidade onde ele está inserido. [...]” 

GCS: “[...] Valor não é o preço é valor no sentido de 

satisfação, porque tem produtos que tem valor 

sentimental único para cada cliente. [...] Eu vou 

comprar a linguiça [...] porque é de uma empresa 

preocupada com as questões ambientais, então esse é 

o valor que nós mensuramos, é tudo aquilo que vem 

por trás do produto. O valor hoje é o mercado que 

dita, [...] mas a real diferença está no valor que você 

construiu com o teu cliente, que é intangível. [...] nós 

temos que saber se o cliente está satisfeito. Hoje tem 

Sim, é necessária. Porque... 

AA: “Valor é a satisfação dos grupos de funcionários 

que fazem trabalhos de redução do consumo de água, 

que deixam o local mais limpo, sem resíduos, seco, 

então isso é valor, é satisfação para os funcionários. 

E também quando eles conseguem economizar eles 

falam com orgulho. É um trabalho simples que 

muitas vezes passa desapercebido.”  

ARH: “E nós temos os indicadores que não deixam 

de ser pesquisa. Nós contratamos uma pesquisa da 

[nome da universidade], que é para avaliar a 

satisfação dos nossos vizinhos.” 

AG: “[...] eu não sei se o cliente percebe a questão 

ambiental. Quais são os clientes que querem uma 

embalagem menor de um iogurte? Por exemplo, nós 

diminuímos a embalagem do nuggets e teve cliente 

que reclamou porque antes ela cabia bem certinho na 
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muitas organizações que usam muitas ferramentas e 

aqui na [...] nós usamos com a equipe de vendas, que 

retornam para o cliente, que conversam com ele. O 

nosso SAC também está muito atento a isso avaliando 

as particularidades que cada cliente tem.” 

ARH: “[...] nós começamos a utilizar as redes sociais 

e por meio disso vem muitas informações, positivas e 

negativas. É um canal de comunicação novo que nós 

estamos utilizando.” 

gaveta do freezer dela e agora sobra.” 

GU: “[...] Antes de colocar um produto na linha de 

produção, você precisa saber o que isso representa 

para o cliente.” 

“[...] Tem as pesquisas. Eu não conheço os detalhes, 

mas seguidamente eu recebo os detalhes compilados. 

Quando nós lançamos um produto, qual foi a 

aceitação do cliente. A área de marketing tem essas 

informações e repassam para gente, e nós utilizamos 

para tomar decisões. [...]” 

AA: “[...] Nós temos o fluxo, que é direcionado para 

os clientes internos e externos, para os nossos 

vizinhos, que facilita o acesso para as reclamações e 

sugestões. Por telefone, por e-mail, vários canais.” 

5. Capacidade de gestão de relacionamento com o consumidor / fidelização 

Sim, é necessária. Porque... 

 ARH: “[...] Eu vejo que o marketing faz muito isso, 

pois está constantemente pesquisando o mercado 

consumidor, por exemplo, um produto que vende 

muito bem em uma determinada região, não vende em 

outra, por não atender às necessidades desta outra 

região. Por isso tem que estar constantemente 

monitorando isso.” 

GCS: “[...] Nós na [nome da empresa] temos alguns 

canais de comunicação com o cliente e a cada ano nós 

estamos aperfeiçoando isso, no sentido de registrar e 

construir um relacionamento com esse cliente [...] se 

um vendedor não agiu corretamente no momento da 

entrega da mercadoria, eu preciso ficar sabendo [...]” 

ARH: “[...] Por exemplo, nós não trabalhamos nas 

grandes redes de supermercados, porque 

historicamente nós trabalhamos com pequenos 

supermercados. É mais difícil fazer o processo de 

distribuição, mas é com esse segmento que nós 

trabalhamos. Em relação à questão ambiental, 

também faz diferença segmentar o mercado, pela 

diferença de necessidades dos clientes.” 

GCS: “[...] tem que ter como mensurar, para dar uma 

atenção diferenciada para aquele cliente que é fiel. O 

outro eu também não posso deixar de lado. Mas eu 

não posso tratar os dois da mesma forma. Eu tenho 

que direcionar mais força para aquele que me dá mais 

resultados e que estará sempre comigo.” 

“[...] eu consigo direcionar esse cliente, trabalhar 

melhor com ele, no atendimento, na entrega. Lembrar 

de momentos importantes, que para o cliente é 

festivo. Isso (avaliação de resultados) hoje é um 

diferencial.” 

“[...] Eu acredito que sim, mas eu vejo que muitas 

empresas compram esses softwares (CRM), mas 

muitas vezes as pessoas não sabem usar essa 

ferramenta. [...] tem que ter alguém que faça o 

monitoramento dessa ferramenta, caso contrario, ela 

vai ser somente uma ferramenta sem utilidade. Então 

é importante porque ajuda a empresa a se aproximar 

do cliente, mas ela não é por si só a solução do 

problema, e sim a atualização a manutenção. [...] Hoje 

o cliente quer esse olhar diferenciado.” 

ARH: “Sim (retenção de clientes). Porque tem 

estratégias de volume de compra versus preço, 

Sim, é necessária. Porque... 

AA: “[...] Como a venda externa está ligada ao fato 

de um representante do cliente vir nos auditar, ele vai 

auditar também o meio ambiente. Ele vai verificar 

como nós estamos tratando o meio ambiente.” 

ARH: “Não adianta só nós mostrarmos que somos 

certificados pela ISO, o cliente vem olhar a 

qualidade do produto e do processo e também a parte 

do meio ambiente.” 

ARHT: “Sim (registros e dados dos clientes). 

Porque eu preciso saber para onde ele está se 

direcionando, que produto ele está buscando.” 

AA: “Sim (segmentação de clientes). Por exemplo, a 

unidade de Chapecó tem certificação ambiental, 

então o produto vai para a Europa. A unidade que 

não tem ainda produz para o mercado interno.” 

AG: “[...] será que é o momento de oferecer isso ao 

cliente? Será que o cliente está pronto para entender 

a importância da sustentabilidade ambiental no 

momento de decidir por um produto?” 

GU: “[...] Por exemplo, eu tenho dois clientes fieis. 

O Carrefour é um cliente muito fiel dos nossos 

produtos. O seu Manoel que tem a padaria também é 

um cliente fiel, mas em escalas diferentes. Ambos 

compram o nosso produto.” 

AA: “[...] Tem cliente que se expressa claramente 

que pretende comprar o produto se a empresa tem 

certificação ambiental e se passa na auditoria dele.” 

“Eles pedem para mandar o certificado junto com 

outros documentos, e às vezes antes do cliente vir até 

a empresa ele manda um questionário. Então a 

empresa deve ter tudo isso sistematizado.” 

GU: “[...] Eu parto do seguinte princípio, nenhuma 

empresa quer perder um cliente. Eu vejo agora o 

nosso novo presidente, o senhor Abílio Diniz, que 

era o presidente do Pão de Açúcar, você fala em 

cliente para esse cara e o olho dele brilha. Então você 

não pode perder o cliente.” 
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estratégia para fidelizar o cliente. Tem promoções 

específicas para um determinado tipo de cliente.” 

GCS: “[...] Se não cuidar do cliente, vem uma outra 

empresa e leva.” 

6. Capacidade de gestão de carteira de clientes 

Sim, é necessária. Porque... 

 GCS: “[...] O cliente é a razão de ser de qualquer 

organização. Se não tiver o cliente a empresa deixa de 

existir, então precisa trabalhar a retenção desse 

cliente.” 

ARH: “[...] Nós temos grandes clientes e já tivemos 

ações ambientais com eles. Tem regiões em que nós 

não temos unidades próprias e para chegar até os 

clientes finais nós temos representantes, que para nós 

são clientes-chave.” 

GCS: “[...] O cliente-chave é aquele que vai dar 

resultado para a empresa.” 

ARH: “[...] se eu tenho meus clientes segmentados, 

eu preciso de uma metodologia para isso.” 

GCS: “[...] você tem clientes que são potenciais, 

clientes que são da concorrência que deve ser 

estudado também, clientes que compram de vez em 

quando. Então segmentando você vai poder ver como 

trabalhar como cada um desses clientes.” 

Sim, é necessária. Porque... 

 AA: “[...] nós temos parceiros-chave que a empresa 

não pode perder. Por exemplo, se eu perder um 

parceiro que faz compostagem, num primeiro 

momento eu tenho que mandar os resíduos para um 

aterro e dessa forma vai poluir o meio ambiente. Eu 

tenho que seguir a lei, que aceita o aterro como uma 

destinação correta.” 

GU: “[...] Uma grande rede de supermercado é um 

cliente-chave e este vai fazer o produto chegar ao 

consumidor. A padaria do seu Manoel também vai 

fazer o produto chegar ao consumidor. Mas a escala 

é menor. [...]” Então não tem como não ter essa 

distinção, inclusive de preço.” 

ARHT: “[...] hoje eles (clientes) vem até a empresa 

nos auditar para saber se a empresa está cumprindo 

com o que eles pediram.” 

7. Capacidade de gestão da força de venda 

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “[...] Nós temos um processo formal para 

capacitação da nossa força de venda. Nós temos um 

programa chamado JAVA [...]. Ou seja, levar a 

imagem da empresa para todos os locais onde eles 

(vendedores) forem.” 

GCS: “[...] Hoje as equipes de venda tem que ter 

muito claro quais são os potenciais de mercado, o 

potencial de cada cliente, para poder oferecer o 

produto certo, na hora certa e no momento certo.” 

ARH: “[...] Nós temos hoje um plano estruturado de 

remuneração para os vendedores. Esse plano é 

competitivo, porque nós fizemos monitoramento de 

mercado para saber como está a remuneração dos 

vendedores, pois é muito fácil de perder esses 

profissionais para os concorrentes.” 

GCS: “[...] Hoje as organizações que trabalham com 

um plano de remuneração, pelo resultado que você 

teve com o teu cliente, ela só tem a ir para frente.” 

ARH: “[...] A empresa tem isso (desempenho das 

vendas) mensurado, com indicadores diários.” 

GCS: “[...] Tem que ter esse acompanhamento mês a 

mês. Temos isso (desempenho das vendas) dentro da 

[...], as equipes de venda tem metas e essas metas são 

revisadas mensalmente, semestralmente, então a 

equipe de vendas tem que estar preparada para fazer 

as vendas.” 

Sim, é necessária. Porque... 

 ARHT: “[...] Eles (vendedores) é que são a nossa 

principal base, porque se eles não venderem como 

fica a empresa? 

 

GU: “[...] É uma premiação para o vendedor que 

vende mais. A empresa tem e eu acho necessário. E 

pelo que eu acompanho, os vendedores eles tem a 

competição na veia. [...] O reconhecimento 

financeiro para esse time funciona. Em relação às 

práticas ambientais, o vendedor sabe que trabalha em 

uma empresa que tem sustentabilidade ambiental, 

sabem do compromisso da empresa e vai levar isso 

para onde ele for.” 

 

8. Capacidade de gestão de produtos e marcas 

Sim, é necessária. Porque... 

 ARH: “[...] Nós temos um portfólio e ele muda 

dependendo da estratégia, inclusive as ambientais.” 

GCS: “[...] Tem que estudar o portfólio de produtos, 

verificar como ter a melhor rentabilidade no 

mercado.” 

ARH: “[...] Nós temos marcas diferentes, pois temos 

Sim, é necessária. Porque... 

 AA: “Sim (gestão estratégica do portfólio de 

produtos). Eu acho que deveria interferir, mas ainda 

não interfere. Nós temos mais de 100 produtos. 

Alguns produtos têm embalagens que não são 

recicláveis, por que foi visada à conservação do 

produto, sem uma avaliação do descarte. Hoje em dia 
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que olhar novamente para o mercado. [...] A questão 

ambiental, apareceu principalmente no processo de 

mudança das embalagens. Foi um processo de 

perceber como o consumidor estava olhando para a 

nossa marca, para a nossa embalagem e o que ele 

estava enxergando e o que nós deveríamos alterar. 

Isso foi feito pelo setor de marketing, de pesquisa e 

desenvolvimento e o setor comercial. Foi um olhar 

para o mercado, para o nosso consumidor. Nós 

trabalhamos o conceito de “70 mil famílias 

trabalhando para você”, e aí? Qual é o impacto disso 

para o consumidor? Se isso é importante ou não é. Se 

tem todo um estudo em cima disso. Tem também o 

produto rastreado. Hoje se você pega uma caixinha de 

leite, você consegue rastrear todo o processo no site 

da empresa. Você vai saber de que propriedade saiu o 

leite, que dá mais segurança para o consumidor.” 

GCS: “[...] Tem que ter essa gestão estratégica 

(portfólio de produtos) e de vez em quando fazer uma 

pesquisa de mercado.” 

ARH: “[...] Essa mudança das embalagens dos 

produtos, passou por pesquisa, pela área de 

comunicação, pela área de marketing, chegou até as 

unidades, que sabem o motivo da mudança das 

embalagens. Então tem que ser um processo 

integrado, porque o consumidor que compra o nosso 

produto está pedindo isso. Então nós temos que ter 

estratégias que visem processos integrados, para que 

todos os níveis saibam o porquê dessa alteração.” 

GCS: “[...] Hoje sem ter comunicação integrada, a 

coisa não acontece. As áreas devem se unir dentro da 

organização e trabalhar de forma estratégica e 

integrada, cada um com o seu público, no nosso caso 

nós trabalhamos com o público interno e o externo, 

que é o institucional, o marketing com o cliente com o 

consumidor, a assessoria com outros públicos, então 

nós devemos tentar unir essas forças e trabalhar de 

forma integrada. Quando for desenvolver uma 

campanha ou uma ação, deve-se pensar juntos, para 

que se tenha um impacto melhor junto aos nossos 

cliente e nossos funcionários.” 

“[...] De vez em quando a empresa tem que fazer essa 

avaliação (valor e imagem da marca), por meio de 

pesquisa. Descobrir quanto vale a marca da empresa 

para o consumidor?” 

nós temos embalagens industrializadas de diferentes 

formas, que são modernas e que resistem bem ao frio 

ao calor, ao tempo e às intempéries, então elas foram 

feitas para isso, para proteger o produto, mas acabam 

resistindo ao meio ambiente também.” 

“Sim (gestão estratégica do portfólio de produtos). 

Para saber o que oferecer ao cliente.” 

“[...] Tem o lado positivo e o negativo (marca). O 

lado positivo é que os indicadores da empresa 

acabam saindo nas revistas especializadas, então as 

pessoas reconhecem que é uma marca que cuida do 

meio ambiente, que desenvolveu muitas práticas 

ambientais, que fez reflorestamento, que mudou o 

fluido dos aparelhos de ar condicionado para poluir 

menos, que dá a destinação correta dos resíduos, 

então essa é a parte boa. O lado negativo é o descarte 

das embalagens com o logotipo da empresa, que eu 

não posso disponibilizar no mercado como um 

resíduo comum, pois pode até gerar um problema 

jurídico. É a imagem da empresa que está em um 

lixo e que ninguém sabe quem descartou, que pode 

ter sido o consumidor, mas pode também ser um 

parceiro que concentrou as embalagens na empresa e 

que depois descartou lá.” 

ARHT: “[...] hoje nós temos muitas pesquisas para 

saber como está a marca. A parte ambiental vai junto 

com a marca, então quando a pessoa pensa em 

comprar [...], muitas vezes é por saber dos programas 

desenvolvidos.” 

GU: “[...] Até na bolsa de valores, quando se 

comenta que uma empresa vale tanto, o que vale é a 

marca. Muitas vezes é imensurável, então eu acho 

que tudo gira em torno de construir a cada dia, uma 

marca mais confiável, uma marca campeã.” 

AA: “Sim isso é bem positivo (comunicação 

integrada tendo em vista os objetivos estratégicos da 

organização), porque dá orgulho até para os 

funcionários, para os parceiros.” 

ARH: “Internamente eles sabem o que a empresa 

está fazendo de boas práticas de meio ambiente, de 

melhoria de projetos. Os parceiros também enxergam 

isso. Nós é que não temos muito a prática de divulgar 

isso. Então sem dúvida eles têm orgulho disso, pois 

sabem que as coisas funcionam e realmente são 

feitas.”  

AA: “Eu tenho orgulho.”  

ARH: “Quando nós certificamos em 14.000, acho 

que foi em 1999 ou 2000, foi o primeiro frigorífico 

abatedouro do Brasil que teve a certificação da ISO 

14.000. E isso tem muitos impactos.” 

AG: “Sim (comunicação integrada tendo em vista os 

objetivos estratégicos da organização), porque é uma 

forma de conscientizar.” 

GU: “Não sei se você viu que mudou a logomarca da 

empresa. Isso foi fruto de uma consultoria, ouvindo 

clientes, foi quase um ano de estudo. Essa logo tem a 

ver com social, com sustentabilidade. São esses 

gênios da comunicação. Segundo os entendidos, os 

marketeiros, cada pedaço desse desenho representa 

uma parte. É uma integração de várias partes em 



    82 
 

harmonia. [...] Tem a ver com vida, com 

sustentabilidade.” 

ARH: “[...] Nós sabemos que a marca [...] tem maior 

valor agregado e a questão da sustentabilidade vai 

junto.” 

AG: “Sim (valor e imagem da marca), porque se 

conseguíssemos incutir a questão ambiental os 

produtos venderiam mais.” 

GU: “[...] É importante (valor e imagem da marca). 

Quanto vale a marca Coca cola? Quanto vale a marca 

Sadia? Quanto vale a marca Nike? Quanto vale a 

marca Aurora? E eu acho que não vai existir 

nenhuma marca forte se não existir sustentabilidade 

por trás. E a sustentabilidade de uma forma bem 

ampla, não estou só falando de meio ambiente. Para 

termos sustentabilidade, o nosso transportador tem 

que estar satisfeito o nosso avicultor também, então 

eu estou falando de forma bem abrangente”. 

9. Capacidade de gestão da inovação 

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “[...] A empresa muitas vezes faz modificações 

de alguns produtos para atender demandas por 

sustentabilidade ambiental.” 

GCS: “[...] É o momento onde se vai analisar o 

mercado (desenvolvimento e lançamento de novos 

produtos). Vai pegar o seu mix de produtos e fazer um 

estudo e de acordo com aquilo que o mercado está 

apresentando, você vai adequar o produto, ou vai 

extinguir ele. Aí vai depender desse posicionamento 

que vem do mercado e que dita as regras.” 

ARH: “[...] Eu entendo que o marketing olha para o 

mercado, percebe que pode lançar um novo produto, 

vai desenvolvendo, a indústria vai testando, como, por 

exemplo, o tamanho das embalagens, que estão 

mudando porque o tamanho das famílias está 

mudando. Tem incentivo (para inovação), porque é 

uma questão de sustentabilidade do negócio.” 

GCS: “[...] (incentivo para a inovação) tem que estar 

bem claro. Por exemplo, na parte ambiental, nós 

temos que incentivar o nosso funcionário a buscar 

novas práticas, e aí nos temos que ouvi-los. Nós 

temos que incentivar eles a essa inovação, a essa 

busca do novo [...]” 

ARH: “[...] Sim (compartilhar informações para 

inovação) Mas eu não sei se chega a todos os níveis 

de funcionários da empresa. Eu entendo como 

importante para as práticas ambientais para eles se 

manterem.” 

GCS: “[...] Isso serve para área ambiental e também 

para as outras áreas. Então o funcionário deve ter 

acesso à área de vendas e opinar sobre um produto, ou 

para melhorias.” 

ARH: “[...] Eles (funcionários de P&D) tem esses 

processos definidos. Por exemplo, um produto novo é 

um novo projeto, que exige uma metodologia 

totalmente estruturada, pois se tiver que voltar para 

rever alguma coisa, tem que saber onde parou, como e 

por que. [...] São processos definidos que vão filtrar e 

levar a informação para os setores que precisam 

dela.” 

Sim, é necessária. Porque... 

 ARH: “Sim (processos definidos para 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos). É 

a questão de ter participação no desenvolvimento e 

pensar na questão do descarte. Como vai ser 

produzido e que resíduos vai gerar.” 

AG: “[...] Porque temos um mercado muito variado, 

pois eu tenho que pensar na criança, nos solteiros, na 

família inteira que vai almoçar em casa. Se eu tenho 

que oferecer um produto como uma comida rápida, 

inovando sempre.” 

GU: “[...] Pesquisa e desenvolvimento junto com o 

marketing são muito importantes [...]” 

AG: “Sim (metas e políticas organizacionais que 

incentivam a inovação), não só políticas, acho que 

tem que ter uma área, uma gerência e muitas pessoas 

trabalhando para isso.” 

GU: “Inovação para a empresa é um valor. É uma 

crença, que está no DNA da companhia.” 

AA: “[...] É excelente que o funcionário traga 

informações para os gestores. Isso acontece também 

entre unidades. Depois de visitas técnicas que os 

funcionários fazem, eles vêm conversar com a 

gente.”  

ARH: “Nós também vamos a outras unidades para 

verificar como eles fazem lá.” 

GU: “Eu vejo que isso é um sonho (qualquer 

funcionário possa compartilhar informações para 

inovação). Isso é onde se quer chegar. Nós temos 

ainda um bom caminho para andar, para chegar lá. 

Tudo o que você me perguntou até agora, se todas as 

empresas conseguirem ter isso, vai ser top. E quando 

eu digo que a empresa tem, nas minhas respostas, 

não quer dizer que seja 100%.” 

ARH: “Sim, eles (funcionários do P&D) devem 

fazer (contato com o cliente) para atender melhor o 

cliente.” 

ARHT: “Sim, eles (funcionários de P&D) fazem 

visitas, entendem o processo do cliente, procuram 

saber quais são os fornecedores daquele cliente, e se 

o que a empresa está oferecendo está de acordo com 
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GCS: “[...] O departamento de P & D, deve estar 

junto ao departamento de marketing acompanhando 

as tendências de mercado, para trazer as informações 

para dentro da organização e poder melhorar cada vez 

mais.” 

aquilo que o cliente está buscando.” 

GU: “Eu vou desenvolver um produto, mas é assim 

que o cliente quer? Não quer dizer que eu tenho que 

sair do zero. Eu tenho uma ideia, mas para que lado 

eu vou? Aí eu tenho que ouvir o meu cliente.” 

10. Capacidade de gestão de canal de distribuição 

Sim, é necessária. Porque... 

ARH: “[...] Sim eles tem metodologias para analisar 

os canais de distribuição, por exemplo, já tivemos 

canais de distribuição que foram fechados por que não 

eram interessantes para a empresa, em contrapartida 

abriram outros. Sempre olhando para o mercado. 

Muitos dos parceiros do canal são envolvidos nos 

processo de sustentabilidade ambiental. Claro que não 

são todos, mas com muitos deles a gente consegue ter 

um envolvimento bem efetivo.” 

GCS: “[...] Toda a empresa visa lucro, então nós 

temos que ter isso bem otimizado, para usar bem os 

recursos financeiros da empresa. Ter tudo isso bem 

planejado. Hoje nós temos 14 unidades comerciais, 

mais de vinte mil funcionários, temos as unidades 

comerciais que é a venda direta para o cliente, e 

temos as unidades distribuidoras, que são 

distribuidores que vendem a marca [nome da marca]. 

Mas todos eles estão dentro da política da empresa, 

estão se adequando, por meio de um trabalho que 

iniciou há, aproximadamente, uns cinco anos. Nós 

temos hoje o JAVA – Jeito [nome da empresa] de 

Vender e Atender, então todos os vendedores, todos 

os distribuidores passam por um treinamento, que é 

uma forma de fazermos um atendimento diferenciado 

para o nosso cliente, incluindo nisso a questão da 

sustentabilidade ambiental. Inclusive os nossos 

distribuidores compram muito bem essa ideia, porque 

são distribuidores que estão há muito tempo com a 

empresa. Então eles também têm esse carinho e esse 

cuidado com a comunidade e com a sustentabilidade 

ambiental.” 

“Sim (métricas para avaliar desempenho por canais de 

distribuição). Tem que ter para avaliar os resultados. 

Onde nós estamos ganhando mais, onde estamos 

ganhando menos, para que possamos melhorar.” 

“Tem que fazer essa gestão de vez em quando. Isso 

existe dentro da [nome da empresa] e o nosso 

departamento de qualidade vai visitar o nosso 

distribuidor, eles vem visitar as fábricas, então nós 

temos isso, justamente para aproximar e fazer ele 

entender o nosso negócio. É fazer ele se integrar do 

nosso negócios e dos nossos processos.” 

ARH: “Porque eles trazem informações privilegiadas 

para a empresa. Hoje como nós temos mais centros de 

distribuição nossos, a informação chega rápido. Até 

porque esse processo de captar informação do 

mercado, tem que ser rápido para determinados, para 

a tomada de decisão. Principalmente os grandes 

distribuidores, auxiliam nesse processo.” 

GCS: “Geralmente nós fizemos pesquisa de mercado. 

Quando a [nome da empresa] vai lançar um produto 

novo, eles passam para o distribuidor, para as 

unidades, para saber como o mercado vai reagir. 

Sim, é necessária. Porque... 

 AA: “[...] Existe esta análise porque dependendo do 

tipo de cliente, é definido o canal de distribuição. Por 

exemplo, na parte de resíduos eu tenho um parceiro 

de sucata, que leva o material para um depósito. 

Desse depósito vai par outro destino, como, por 

exemplo, uma siderúrgica. É muito importante que 

eu saiba para onde está indo e qual o destino dado, se 

o parceiro final tem licença ambiental. Eu sou 

auditado por isso.” 

GU: “[...] Não adianta você ter o melhor produto do 

mundo se ele não chegar para o cliente. Aí eu volto a 

falar da Coca Cola, você vai para o fim do mundo, 

você chega lá você acha uma lata de querosene, 

caixa de fósforo e Coca Cola. A distribuição dos 

caras é fenomenal. Se você perguntar se funciona 

bem na [nome da empresa], eu vou te dizer que nós 

temos muitos problemas, pois temos muitos clientes 

reclamando que nós não entregamos, ou entregamos 

errado, ou atrasado. Então tem que ter metodologia 

para analisar, mas mesmo fazendo isso, você tem que 

ter a devida competência para fazer funcionar. A 

nossa distribuição hoje é toda terceirizada.” 

AA: “Sim (métricas para avaliar desempenho por 

canais de distribuição). Isso foi feito aqui na empresa 

para avaliar um parceiro. Aí nós descobrimos qual 

conduzia melhor o processo, dava o melhor destino. 

Qual me atendia melhor, que é desde os prazos, um 

veículo conservado, a disponibilidade.” 

“[...] A auditoria é muito importante para saber se o 

membro do canal está seguindo o que foi 

combinado.” 

“Na parte de resíduos os preços são negociados, para 

não afetar negativamente os parceiros.” 

“Sim. Na auditoria isso é feito (a transmissão dos 

conceitos dos produtos/serviços através de canais de 

distribuição). Eu pergunto se eles conhecem a nossa 

política e já passo orientação. Então existe uma troca 

de informação.” 

ARHT: “Sim (a transmissão dos conceitos dos 

produtos/serviços através de canais de distribuição). 

É um dos caminhos para disseminar a questão 

ambiental é conscientizar as pessoas.” 

GU: “Porque quando eu vendo um produto para 

você, eu vou ter sustentabilidade, se você voltar e 

comprar. Se você comprar uma única vez, não está 

tendo sustentabilidade do negócio.” 
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Pesquisa de preços também eles fazem, aí eles passam 

para o supervisor, que vai estudar o mercado. Então 

da ponta volta a informação para dentro da empresa.” 

“[...] Isso (gestão de preços) tem que ser usado com 

muita cautela, porque existem particularidades para 

cada região. Ou então, quando a empresa vai vender 

para um cliente que compra vinte pallets de leite e 

para um cliente que compra um pallet, é diferente. O 

poder de barganha é diferente.” 

ARH: “[...] Nós trazemos eles (membros do canal) 

aqui na empresa. Os nossos grandes distribuidores 

vem até a empresa conhecer. Até o próprio vendedor 

vem conhecer, porque ele atua longe daqui, por 

exemplo, no estado de Goiás, então ele precisa ter 

uma ideia do que é a empresa.” 

GCS: “Sim (a transmissão dos conceitos dos 

produtos/serviços através de canais de distribuição). 

Para transmitir a imagem da empresa, do negócio 

como um todo para os clientes.” 

11. Capacidade de gestão de preço 

Sim, é necessária. Porque... 

 ARH: “[...] Porque na maioria das vezes quando eu 

compro de uma empresa ambientalmente consciente, 

eu pago mais por aquele produto, porque eu sei que 

estarei ajudando indiretamente como consumidor.” 

GCS: “[...] Existem hoje situações em que o cliente 

paga um pouco mais por um produto, porque percebe 

valor neste produto. Na empresa nós temos o leite, 

que é rastreado, e que pode ser acompanhado pelo 

consumidor, e que tem um valor percebido pelo 

cliente e talvez a empresa possa aumentar o preço 

desse produto. Mas tem que ter muita cautela, pois 

nem todos os clientes percebem isso. A empresa tem a 

cultura da sustentabilidade ambiental, que pode 

aumentar o custo de produção, mas, ao mesmo tempo, 

tem que saber como gerir isso com o seu cliente. [...]” 

ARH: “[...] Por que aqui eu tenho que olhar também 

para o mercado e para a concorrência. Será que eu 

estou vendendo mais caro? Nós estamos sujeitos a 

uma série de fiscalizações, que o cara ali da esquina, 

passa batido, aí ele consegue vender mais barato. Nós 

temos que atender àquela legislação, aí o nosso custo 

acaba sendo maior. Mas faz parte do processo.” 

GCS: “[...] Porque o produto tem um ciclo de vida, 

tem mais valor no lançamento e depois mais baixo 

quando surgem outros.” 

ARH: “[...] Muitas vezes a empresa adota uma nova 

tecnologia para poluir menos, mas isso pode impactar 

no preço do produto, aí tem que analisar se o cliente 

vai aceitar pagar ou não. E para tudo isso tem que 

fazer pesquisa de mercado. Vai custar mais caro sim, 

mas nós vamos poluir menos. E também pode ser que 

nós vamos economizar no consumo de energia, no 

consumo de água.” 

“[...] Eu imagino que tenha, por exemplo, para 

grandes clientes que compram uma carga fechada, ele 

vai ter um preço diferente do que para aquele que 

compra esporadicamente.” 

Sim, é necessária. Porque... 

 GU: “[...] Por exemplo, a marca [...] em muitos 

segmentos tem preço Premium. Por exemplo, 

ninguém reclama para comprar a margarina [...], 

mesmo o preço dela sendo maior. Todo mundo sabe 

e ela é campeã em vendas, 63% do mercado 

brasileiro é da [...]. As pessoas pagam mais porque 

reconhecem o valor. Agora em coxa de frango, é 

tudo igual, você não vai encontrar esse diferencial. A 

tendência é que quando você industrializa mais, tem 

mais condições de diferenciar, o resto cai no canal 

das commodities.”  

ARHT: “Sim (gestão de preços considerando a 

concorrência), para tomar a decisão de colocar ou 

não o produto no mercado.” 

GU: “Todo mundo acompanha (concorrência), 

ninguém admite, mas eu duvido que lá na mesa do 

diretor, ou do gerente, ou do chefe de vendas, ele não 

tenha a tabelinha da [...]. É uma questão de 

competitividade de se manter no mercado.” 

AA: “Nós estávamos fazendo um trabalho de 

redução de um poluente e fazendo o estudo da causa, 

descobrimos que ele está presente em um produto de 

limpeza. Esse produto precisa ser substituído e o 

substituto é mais caro. Então existem casos que vão 

onerar e outros que vão reduzir. Às vezes o preço do 

produto final é aumentado, mas nós como técnicos 

não ficamos sabendo. Muitas vezes para atender uma 

norma, tem que aumentar o custo, por exemplo, a 

água tem que ser mais fria, ou o volume tem que ser 

maior e que com certeza vai impactar no valor do 

produto final, mas nós não ficamos sabendo.” 

GU: “[...] Eu acho que se você ficar muito descolado 

disso para cima, você não vai conseguir ser 

sustentável. Não sei se uma prática implantada vai 

gerar impacto no preço dos produtos, mas vai chegar 

o momento, lá na gôndola do supermercado, que ele 

vai identificar a marca que respeita o meio ambiente. 

Eu acho que o cliente pode deixar de comprar da 

empresa que não respeitar. Eu não tenho dúvida que 
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vai ser um diferencial, um fator de decisão do 

cliente. Não sei se o preço dos produtos dessa 

empresa que é correta, que é sustentável, que respeita 

o meio ambiente, vai ser mais alto, mas para o 

cliente vai fazer a diferença. Eu acho que o cliente 

vai aceitar pagar mais.” 

ARHT: “Sim (políticas diferenciadas de preços 

considerando diferentes clientes/segmentos) porque 

vai depender da quantidade que ele vai consumir.”  

AG: “A classe D não compra produto de valor 

agregado, mesmo que seja na questão ambiental.” 

GU: “É aquilo que eu te falei antes, sobre o 

Carrefour e o seu Manoel. Quem o Carrefour atende, 

quem o seu Manoel atende?” 

Fonte: a autora. 

 

Na aplicação do instrumento de pesquisa semi estruturado (questionário com questões 

abertas), os respondentes foram indagados sobre a necessidade de cada capacidade de 

marketing, para o desenvolvimento das estratégias de sustentabilidade ambiental. Para a 

capacidade de planejamento estratégico, as duas empresas disseram ser necessária. Na 

empresa X, ficou evidente que em virtude do fato de existirem clientes com consciência 

ambiental, a empresa precisa monitorar o mercado para acompanhar as tendências e o 

comportamento do consumidor. A partir dessas informações, planejar as futuras ofertas. Na 

empresa Y, ficou clara a necessidade de consultar a área ambiental antes de elaborar qualquer 

projeto. Isto porque é necessário avaliar a demanda para a reciclagem dos resíduos gerados e a 

existência de parceiros para que a empresa consiga realizar as práticas ambientais e cumprir a 

legislação. Percebeu-se também que é necessário monitorar o mercado como um todo, ou 

seja, monitorar a concorrência, os parceiros e os clientes. 

A segunda capacidade de marketing, que trata da distribuição da informação, também 

foi confirmada como necessária pelas duas empresas. Na empresa X os entrevistados 

comentaram que todas as pessoas que estão em cargos de gestão têm acesso às informações 

mercadológicas, que são necessárias para o desenvolvimento de estratégias de 

sustentabilidade ambiental. Na empresa Y foi enfatizada a necessidade de rapidez nas 

respostas ao mercado e citou um exemplo, como um caso de poluição de um rio. Esse tipo de 

problema exige resposta imediata, pois a empresa precisa fazer a correção do problema e atuar 

na causa. Também foi mencionada a necessidade de existir sincronia entre os departamentos, 

por meio de um sistema de informação de marketing, pois a questão ambiental faz parte da 

cultura da empresa e isso implica alinhamento e direcionamento da força de trabalho. 

A capacidade de serviços aos clientes, também foi confirmada como necessária nas 

duas empresas, porém as respostas evidenciaram isso de forma superficial. Na empresa X foi 
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possível perceber que essa capacidade pode ajudar na solução de problemas que ocorrem com 

os clientes internos. Na empresa Y foi possível perceber a importância de soluções 

customizadas, para atender principalmente os clientes internos (setores e unidades) e parceiros 

(fornecedores).  

A capacidade de monitoramento de valor/satisfação também se confirmou como 

necessária nas duas empresas. Para ambas, ficou clara a necessidade da realização de 

pesquisas para monitorar a satisfação dos clientes e dos funcionários, onde a questão 

ambiental está inserida. As pesquisas com os clientes ajudam a empresa a definir como serão 

os produtos ofertados, e também a embalagens dos mesmos. Uma das empresas contratou 

uma pesquisa de uma universidade para avaliar a satisfação da comunidade do entorno e 

verificar os impactos da empresa nessa comunidade. As empresas utilizam vários canais de 

comunicação para monitorar o valor/satisfação dos seus clientes, como, por exemplo: o SAC, 

telefone, e-mail e as redes sociais. Foi citada também a importância das informações 

sistematizadas dentro da empresa, para a tomada de decisões.  

A quinta capacidade de marketing, que trata sobre capacidade de gestão de 

relacionamento com o consumidor / fidelização foi considerada como necessária nas duas 

empresas. Na empresa X foi mencionada a importância de segmentar o mercado, para, dessa 

forma, atender melhor às necessidades de cada grupo de cliente, inclusive àqueles que têm 

consciência ambiental. Na empresa Y ficou clara a importância dessa capacidade nos 

relacionamentos com os clientes revendedores, que são aqueles que exigem as certificações e 

que auditam a empresa.  

A capacidade de gestão de carteira de clientes também foi confirmada como sendo 

necessária nas duas empresas. Nas duas empresas essa relação aparece quando os 

entrevistados citam ações ambientais com grandes clientes, como, por exemplo, revendedores 

dos produtos (grandes redes de supermercados), que são considerados clientes-chave da 

empresa. Na empresa Y essa relação fica clara pela importância dos parceiros-chave, que 

viabilizam as práticas ambientais realizadas pela empresa.  

A sétima capacidade trata sobre a gestão da força de venda, e também foi confirmada 

como necessária nas duas empresas, porem as evidências são fracas. As razões apresentadas 

versam sobre o fato de os vendedores levarem a imagem da empresa para todos os lugares 

onde eles forem e porque eles mantêm a saúde financeira da empresa.  

A capacidade de gestão de produtos e marcas também foi considerada necessária para 

o desenvolvimento das estratégias de sustentabilidade ambiental nas duas empresas. As 

evidências nas respostas demonstram que as mudanças no portfólio de produtos podem estar 
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atreladas a uma estratégia ambiental. Também que as embalagens são importantes 

ferramentas para trabalhar a imagem da marca. Os indicadores da empresa acabam sendo 

divulgados em revistas especializadas na questão ambiental e em outras mídias. Um dos 

entrevistados diz que a área ambiental da empresa deveria ser mais presente na gestão de 

produtos e marcas, pois, muitas vezes, as embalagens são elaboradas com o objetivo único da 

conservação do produto, sem avaliação do descarte. São embalagens muito resistentes, que 

resistem inclusive ao meio ambiente. Outro ponto abordado é que a questão ambiental ajuda a 

construir a imagem de uma marca mais confiável, perante os funcionários, parceiros e público 

em geral. 

A nona capacidade, que trata sobre a gestão da inovação, também foi tida como 

necessária pelos entrevistados das duas empresas. As respostas evidenciaram que essa 

capacidade é importante para atender às demandas mercadológicas e, novamente, aparece a 

preocupação quanto à participação da área ambiental no desenvolvimento de novos produtos.  

A capacidade de gestão do canal de distribuição também foi positivamente 

relacionada às estratégias de sustentabilidade ambiental, nas duas empresas. Na empresa X, as 

respostas dos entrevistados não deixam isso totalmente evidente. Os entrevistados comentam 

que alguns parceiros do canal estão envolvidos no processo de sustentabilidade ambiental e 

que esse envolvimento é para cumprir as políticas da empresa. Percebeu-se também que a 

empresa faz um trabalho no sentido de conscientizar os membros do canal, por meio de 

treinamentos e visitas técnicas. Ficou evidente que os membros do canal são fundamentais 

para ligar a empresa ao mercado. Tanto para captar informações mercadológicas, quanto para 

levar a imagem da empresa aos clientes. Na empresa Y, fica evidente a importância dos 

membros do canal, para que a empresa consiga dar a destinação correta dos resíduos gerados. 

Como a empresa é auditada por terceiros (clientes, certificadores, fiscalizadores), da mesma 

forma audita dos parceiros para fazer cumprir o que foi previamente combinado. Também na 

empresa X, os membros do canal são utilizados para disseminar a imagem da empresa e junto 

dela a questão ambiental. 

A última capacidade avaliada é a de gestão de preço, que novamente foi confirmada 

como necessária, nas duas empresas. Na empresa X fica evidente a importância dessa 

capacidade, já que a empresa tem de cumprir a legislação e investe em novas tecnologias para 

poluir menos. Segundo os entrevistados, isso pode incidir no custo final do produto, portanto, 

a empresa precisa apresentar habilidade para não perder o cliente e fazê-lo perceber o valor 

agregado do produto. Na empresa Y, os entrevistados deixam evidente que atender às normas 

ambientais tem um custo e que esse custo vai acabar impactando no preço do produto final. 
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Também abordaram a questão da percepção de valor pelo consumidor. Segundo um dos 

entrevistados, no futuro uma classe de consumidores vai ter a questão ambiental como um 

diferencial no momento da escolha de um produto.  

A seguir apresenta-se no Quadro 20 um resumo das informações anteriormente 

relatadas, sobre os conhecimentos e habilidades de marketing, necessários para o 

desenvolvimento das estratégias ambientais, em cada empresa pesquisada. 

 

Quadro 20 – Resumo dos conhecimentos e habilidades de marketing, necessários para o desenvolvimento das 

estratégias ambientais, divididos por fonte e por empresa pesquisada 

 Empresa X Empresa Y 

Entrevista Capacidade de embalagem (oferecer 

embalagens totalmente recicláveis) 

Capacidade de visão sistêmica 

Capacidade de analisar o mercado 

Capacidade de monitorar o mercado como 

um todo, incluindo o público-alvo da 

empresa 

Capacidade de embalagem (oferecer embalagens 

totalmente recicláveis, com selo verde, e 

atrativas); 

Capacidade de comunicação 

Capacidade de relacionamento com o 

stakeholders 

Capacidade de desenvolver produtos saudáveis 

Relatório Capacidade de relacionamento 

Capacidade de comunicação  

Conhecimento técnico  

Capacidade de visão sistêmica 

Capacidade de relacionamento  

Capacidade de comunicação  

Conhecimento técnico 

Proatividade 

Questionário Capacidade de planejamento estratégico Capacidade de planejamento estratégico 

Capacidade de distribuição de informação Capacidade de distribuição de informação  

Capacidade de serviços aos clientes Capacidade de serviços aos clientes  

Capacidade de monitoramento de 

valor/satisfação 

Capacidade de monitoramento de valor/satisfação 

Capacidade de gestão de relacionamento 

com o consumidor / fidelização 

Capacidade de gestão de relacionamento com o 

consumidor / fidelização 

Capacidade de gestão de carteira de clientes Capacidade de gestão de carteira de clientes 

Capacidade de gestão da força de venda  Capacidade de gestão da força de venda  

Capacidade de gestão de produtos e marcas Capacidade de gestão de produtos e marcas  

Capacidade de gestão da inovação  Capacidade de gestão da inovação 

Capacidade de gestão de canal de 

distribuição  

Capacidade de gestão de canal de distribuição 

Capacidade de gestão de preço Capacidade de gestão de preço  

Fonte: a autora. 

 

Na sequência será apresentado, no Quadro 21, o cruzamento dos dados coletados nas 

empresas X e Y, por meio de entrevistas, relatórios e questionários, para evidenciar os 

conhecimentos e habilidades necessários para o desenvolvimento de estratégias ambientais. 

 

Quadro 21 – Cruzamento das entrevistas, relatórios e questionários, para evidenciar os conhecimentos e 

habilidades necessários para o desenvolvimento de estratégias ambientais 

Questionários Entrevistas Relatórios 

Capacidade de planejamento estratégico: monitorar 

o mercado para acompanhar as tendências e o 

comportamento do consumidor; planejar as futuras 

ofertas; consultar a área ambiental antes de elaborar 

qualquer projeto; avaliar a demanda para a reciclagem 

dos resíduos gerados e a existência de parceiros para 

Ter conhecimento teórico e 

prático da questão 

ambiental; 

Ser capaz de buscar 

informações no mercado e 

monitorá-lo 

Capacidade de 

planejamento 

estratégico, já que a 

empresa realiza 

muitos estudos e 

diagnósticos para 
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que a empresa consiga realizar as práticas ambientais e 

cumprir a legislação; monitorar o mercado como um 

todo, ou seja, monitorar a concorrência, os parceiros e 

os clientes. 

constantemente; 

Ter planejamento 

estratégico para saber onde 

quer chegar; 

 Estabelecer 

procedimentos para o 

controle e implementação 

das metas estabelecidas; 

Capacidade de registrar as 

informações de forma 

sistematizada, sendo 

possível a geração de 

indicadores; 

planejar o futuro; 

 

Capacidade distribuição da informação: os gestores 

devem ter acesso às informações mercadológicas; 

necessidade de rapidez nas respostas ao mercado; 

necessidade de existir sincronia entre os 

departamentos, por meio de um sistema de informação 

de marketing; alinhamento e direcionamento da força 

de trabalho. 

Ser eficaz na transmissão 

dessas informações para os 

diferentes setores da 

empresa, para que sejam 

tomadas as decisões 

estratégicas, a partir das 

necessidades 

mercadológicas e da 

realidade do local onde a 

empresa está inserida; 

Capacidade de 

comunicação para a 

realização de 

campanhas de 

conscientização do 

público interno e 

externo; 

 

 

Capacidade de serviços aos clientes: ajudar na 

solução de problemas que ocorrem com os clientes 

internos; soluções customizadas, para atender 

principalmente os clientes internos (setores e unidades) 

e parceiros (fornecedores). 

_____ _____ 

Capacidade de monitoramento de valor/satisfação: 
realização de pesquisas para monitorar a satisfação dos 

clientes e dos funcionários, onde a questão ambiental 

está inserida; por meio de pesquisas, definir como 

serão os produtos ofertados, e também as embalagens 

dos mesmos; avaliar a satisfação da comunidade do 

entorno e verificar os impactos da empresa nessa 

comunidade; utilizar vários canais de comunicação, 

para monitorar o valor/satisfação dos seus clientes, 

como, por exemplo: o SAC, telefone, e-mail e as redes 

sociais; informações sistematizadas dentro da empresa, 

para a tomada de decisões.  

 

 

_____ 

 

 

_____ 

Capacidade de gestão de relacionamento com o 

consumidor / fidelização: segmentar o mercado, para 

dessa forma, atender melhor às necessidades de cada 

grupo de cliente, inclusive àqueles que têm consciência 

ambiental; importância do relacionamento com os 

clientes revendedores, que são aqueles que exigem as 

certificações e que auditam a empresa.  

Ter comunicação e 

relacionamento com os 

fornecedores (inspeções, 

monitoramento e 

auditorias); 

 

Necessidade de bom 

relacionamento com 

os stakeholders; 

  

Interações entre os 

diversos setores da 

empresa; 

Capacidade de gestão de carteira de clientes: ações 

ambientais com grandes clientes, que são considerados 

clientes-chave da empresa; importância dos parceiros-

chave, que viabilizam as práticas ambientais realizadas 

pela empresa.  

_____ _____ 

Capacidade de gestão da força de venda: os 

vendedores levam a imagem da empresa para todos os 

lugares e mantém a saúde financeira da empresa.  

_____ _____ 

Capacidade de gestão de produtos e marcas: as 

mudanças no portfólio de produtos podem estar 

atreladas a uma estratégia ambiental; as embalagens 

são importantes ferramentas, para trabalhar a imagem 

da marca; os indicadores da empresa acabam sendo 

Ser capaz de transmitir o 

seu posicionamento em 

relação às questões 

ambientais, ao público 

externo; 

Capacidade de 

comunicação pela 

transmissão do 

posicionamento da 

empresa ao público 
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divulgados em revistas especializadas na questão 

ambiental e em outras mídias; a área ambiental da 

empresa deveria ser mais presente na gestão de 

produtos e marcas; a questão ambiental ajuda a 

construir a imagem de uma marca mais confiável, 

perante os funcionários, parceiros e público em geral. 

 externo, por meio das 

embalagens; 

 

Capacidade de gestão da inovação: atender demandas 

mercadológicas; preocupação quanto à participação da 

área ambiental no desenvolvimento de novos produtos.  

_____ Capacidade de 

inovação para 

economia de energia 

e recursos (água), 

tratamento de 

resíduos e cuidado 

com o ar, por meio de 

inúmeras práticas 

ambientais 

desenvolvidas pelas 

empresas; 

Capacidade de gestão do canal de distribuição: 

alguns parceiros do canal estão envolvidos no processo 

de sustentabilidade ambiental e esse envolvimento é 

para cumprir as políticas da empresa; a empresa faz um 

trabalho no sentido de conscientizar os membros do 

canal, por meio de treinamentos e visitas técnicas; os 

membros do canal, são fundamentais para ligar a 

empresa ao mercado, tanto para captar informações 

mercadológicas, quanto para levar a imagem da 

empresa aos clientes; importância dos membros do 

canal, para que a empresa consiga dar a destinação 

correta dos resíduos gerados; a empresa é auditada por 

terceiros (clientes, certificadores, fiscalizadores), e da 

mesma foram audita dos parceiros para se fazer 

cumprir o que foi previamente combinado. 

Ter comunicação eficaz 

com os membros do canal; 
 

_____ 

Capacidade de gestão de preço: a empresa tem que 

cumprir a legislação e investe em novas tecnologias 

para poluir menos; isso pode incidir no custo final do 

produto, portanto a empresa tem que ter habilidade 

para não perder o cliente e fazê-lo perceber o valor 

agregado do produto; atender às normas ambientais 

tem um custo e que esse custo vai acabar impactando 

no preço do produto final; a percepção de valor pelo 

consumidor; no futuro uma classe de consumidores vai 

ter a questão ambiental, como um diferencial no 

momento da escolha de um produto. 

_____ _____ 

Fonte: a autora. 

 

A partir do cruzamento das informações obtidas nas entrevistas, relatórios e 

questionários, para verificar quais conhecimentos e habilidades a empresa precisa para 

desenvolver as estratégias de sustentabilidade ambiental, pode-se evidenciar nas três fontes as 

capacidades de planejamento estratégico, distribuição da informação, gestão de 

relacionamento com o consumidor e gestão de produtos e marcas. Em somente duas fontes foi 

evidenciada a capacidade de gestão da inovação, que nos questionários é pouco comentada 

pelos entrevistados e nos relatórios é muito abordada pelo grande número de novas práticas 

ambientais implementadas pelas empresas. 
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Os quadros que estão em branco são em razão de algumas capacidades não terem sido 

mencionadas pelos entrevistados e nem terem sido evidenciadas nos relatórios.  

Algumas discrepâncias foram percebidas. No questionário, todas as capacidades foram 

consideradas importantes, porém cinco delas não apareceram em nenhuma das outras duas 

fontes. A capacidade de monitoramento de valor/satisfação, que aparece nos questionários 

pelas abordagens de diferentes ações não é citada nas outras fontes. O mesmo ocorre com as 

capacidades de gestão do canal de distribuição e de gestão de preços, que nos questionários 

aparecem de forma muito evidente. Dessa forma, é possível concluir que não existe total 

evidência destas capacidades.  

Comparando os conhecimentos e habilidades necessários para implementar as 

estratégias ambientais, evidenciadas em até duas fontes desta pesquisa, com as capacidades de 

marketing resultantes do estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), foi possível perceber 

algumas similaridades, conforme demonstrado no Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Justificativa da necessidade de utilização dos conhecimentos e habilidades das empresas, para 

implementação das estratégias ambientais, comparando ao estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri 

(2011) 

Capacidades de 

marketing 

segundo Ribeiro 

et al. (2006) 

Mariadoss, 

Tansuhaj e Mouri 

(2011) 

Conhecimentos e habilidades identificados em pelo menos duas 

das três fontes pesquisadas 

Capacidade de 

planejamento 

estratégico 

_____ Monitorar o mercado para acompanhar as tendências e o 

comportamento do consumidor;  

Planejar as futuras ofertas;  

Consultar a área ambiental antes de elaborar qualquer projeto; 

Avaliar a demanda para a reciclagem dos resíduos gerados e a 

existência de parceiros para que a empresa consiga realizar as 

práticas ambientais e cumprir a legislação;  

Monitorar o mercado como um todo, ou seja, monitorar a 

concorrência, os parceiros e os clientes. 

Ter profissionais capacitados para a gestão ambiental da empresa; 

Buscar informações no mercado e monitorá-lo constantemente; 

Determinar os resultados a serem alcançados; 

 Estabelecer procedimentos para o controle e implementação das 

metas estabelecidas; 

Registrar as informações de forma sistematizada, sendo possível a 

geração de indicadores; 

Realizar estudos e diagnósticos para planejar o futuro. 

Capacidade de 

distribuição de 

informação 

_____ Possibilitar o acesso dos gestores às informações mercadológicas;  

Ter rapidez nas respostas ao mercado;  

Existir sincronia entre os departamentos, por meio de um sistema de 

informação de marketing;  

Alinhar e direcionar a força de trabalho; 

Ter eficácia na transmissão das informações para os diferentes 

setores da empresa, para que sejam tomadas as decisões 

estratégicas, a partir das necessidades mercadológicas e da realidade 

do local onde a empresa está inserida; 

Realizar campanhas de conscientização do público interno e 

externo. 
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Capacidade de 

serviços aos 

clientes 

_____ _____ 

Capacidade de 

monitoramento 

de 

valor/satisfação 

_____ _____ 

Capacidade de 

relacionamento 

com o cliente / 

fidelização 

Envolver os 

stakeholders para 

encontrar soluções 

ecologicamente 

corretas, para 

destinação dos 

resíduos industriais. 

Segmentar o mercado, para dessa forma, atender melhor às 

necessidades de cada grupo de cliente, inclusive àqueles que têm 

consciência ambiental;  

Ter bom relacionamento com os clientes revendedores, que são 

aqueles que exigem as certificações e que auditam a empresa;  

Possibilitar as interações entre os diversos setores da empresa; 

Ter comunicação e relacionamento com os fornecedores (inspeções, 

monitoramento e auditorias);  

Ter bom relacionamento com todos os stakeholders. 

Capacidade de 

gestão de carteira 

de clientes 

_____ _____ 

Capacidade de 

gestão da força de 

venda 

Introduzir novos 

produtos no 

mercado, 

principalmente os 

criados a partir de 

resíduos industriais 

e reciclagem; 

Convencer clientes 

a adotar novas 

alternativas de 

produtos e serviços. 

_____ 

Capacidade de 

gestão de 

produtos e 

marcas 

Gestão da 

embalagem é uma 

forma segura e 

econômica de 

trabalhar com a 

imagem “verde”, 

sem mudanças 

radicais nos 

processos e 

produtos; 

Transmitir o 

posicionamento de 

um produto 

ecologicamente 

correto; 

Sensibilizar os 

consumidores, a 

comprar os 

produtos. 

Mudanças no portfólio de produtos; 

Planejar as embalagens, que são importantes ferramentas para a 

imagem da marca;  

Divulgar os indicadores da empresa em revistas especializadas na 

questão ambiental e em outras mídias;  

Integrar a área ambiental da empresa, no desenvolvimento de 

produtos e embalagens;  

Utilizar a questão ambiental para construir a imagem de uma marca 

mais confiável, perante os funcionários, parceiros e público em 

geral; 

Transmitir o posicionamento da empresa em relação às questões 

ambientais, ao público externo; 

Transmissão o posicionamento da empresa ao público externo, por 

meio das embalagens. 

 

 

Capacidade de 

gestão da 

inovação 

Gerar novas 

alternativas de 

materia-prima, 

produtos e serviços, 

a partir de resíduos 

industriais e 

materiais 

recicláveis; 

Aumentar o lucro 

da (s) empresa (s); 

Reduzir o consumo 

Atender demandas mercadológicas;  

Possibilitar a participação da área ambiental no desenvolvimento de 

novos produtos; 

Economizar energia e recursos (água); 

Dar destinação correta para os resíduos; 

Diminuir as emissões de gases.  

 



    93 
 

de energia; Reduzir 

as emissões de 

gases. 

Capacidade de 

gestão de canal e 

distribuição 

Capitalizar ligações 

com os membros do 

canal para a 

introdução de 

produtos 

ambientalmente 

sustentáveis. 

Envolver os parceiros do canal no processo de sustentabilidade 

ambiental, para conseguir cumprir as políticas da empresa; 

Conscientizar os membros do canal, por meio de treinamentos e 

visitas técnicas;  

Manter, por meio dos membros do canal, uma ligação direta com o 

mercado, tanto para captar informações mercadológicas quanto para 

levar a imagem da empresa aos clientes; Conseguir dar a destinação 

correta dos resíduos gerados;  

Realizar as auditorias necessárias para a empresa manter as 

certificações e cumprir as legislações; 

Ter comunicação eficaz com os membros do canal. 

Capacidade de 

gestão de preço 

Viabilizar a 

demanda de 

produtos 

ecologicamente 

corretos, mesmo 

que estes tenham 

custo de produção 

superior aos outros. 

_____ 

Fonte: a autora. 

 

Constam no Quadro 22 espaços não preenchidos em razão de algumas capacidades 

não terem sido evidenciadas, ora no estudo de Mariados, Tansuhaj e Mouri (2011), ora neste 

estudo. No entanto, é demonstrado no mesmo Quadro que o motivo similar nos dois estudos, 

da necessidade de ter a capacidade de relacionamento, está na busca de parcerias que 

possibilitem a destinação correta dos resíduos industriais. No estudo de Mariadoss, Tansuhaj e 

Mouri (2011) ficou evidente que, em alguns casos, essas parcerias geraram lucro para as 

partes envolvidas. Neste estudo esse fator não fica evidente, no entanto, é demonstrada a 

preocupação em cumprir a legislação.  

A capacidade de gestão de produtos e marcas aparece no estudo de Mariadoss, 

Tansuhaj e Mouri (2011), como “capacidade de embalagem”, que é a forma de, por meio da 

embalagem, sensibilizar os consumidores a consumir o produto e transmitir o posicionamento 

da marca, sem fazer mudanças radicais no processo produtivo e no produto. Neste estudo, 

essa capacidade aparece de forma mais abrangente e o fator embalagem também aparece com 

a função de transmitir a imagem da empresa. 

 A capacidade de inovação nos dois estudos foi abordada como necessária para 

preservar o meio ambiente, por meio da redução do consumo dos recursos e pela otimização 

da destinação dos resíduos industriais, porém no estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri 

(2011), o foco é a lucratividade a partir da transformação dos resíduos. Já neste estudo o foco 

está na destinação correta desses resíduos. 
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A capacidade de gestão do canal de distribuição aparece no estudo de Mariados, 

Tansuhaj e Mouri (2011) como necessária para tornar rentável a relação com os membros do 

canal, por meio da introdução no mercado, de produtos ambientalmente sustentáveis. Já no 

estudo em questão, o foco está no cumprimento da legislação e manutenção das certificações 

da empresa. A seguir são apresentadas, no Quadro 23, as informações coletadas nas 

entrevistas sobre as competências necessárias aos profissionais que viabilizam as estratégias 

ambientais, nas empresas pesquisadas. 

 

Quadro 23 – Informações coletadas nas entrevistas, sobre as competências necessárias aos profissionais que 

viabilizam as estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

 

ARH: “Eu acho que é a capacidade de visão 

sistêmica, que é uma competência fundamental 

nisso. [...] preciso enxergar o todo, eu preciso olhar 

o restante do contexto [...]. Acho que essa é a 

competência mais importante, que é a visão do todo, 

daquilo que eu faço, do impacto que tem, do que eu 

na minha área posso fazer para ajudar o outro.”  

GCS: “Competência técnica, porque tem que 

entender do assunto, das políticas ambientais e leis 

ambientais. Tem que ter habilidade de 

relacionamento, para saber lidar com as pessoas, 

para fazer elas comprarem a ideia o projeto, caso 

contrário, não acontece.” 

 

ARH: “Tem que ter paciência, ter visão sistêmica 

do processo em si, para que ele possa enxergar onde 

ele pode trabalhar para melhorar o processo. [...] 

Precisa também ter proatividade, porque se a 

empresa quer melhorar o sistema e o custo é alto, 

tem que achar alternativas para resolver isso.” 

AG: “Conhecimento técnico, de leis, qual a relação 

das atividades desenvolvidas pela empresa e a 

legislação.” 

ARHT: “O principal é o conhecimento técnico, 

claro que está atrelado a buscar por estratégias de 

sustentabilidade ambiental.” 

GU: “Conhecimento técnico na área em que atua. 

Nós temos na empresa engenheiro ambiental, 

engenheiro químico, esse pessoal já tem a formação 

de graduação, mas mesmo assim a empresa oferece 

oportunidade para eles se desenvolverem através de 

cursos e capacitações.”  

Fonte: a autora. 

 

Na empresa X os entrevistados relataram que as competências necessárias para o 

profissional que viabiliza as estratégias de sustentabilidade são o conhecimento técnico, para 

que a empresa não descumpra a legislação, visão sistêmica, pois o profissional tem de 

perceber a empresa no contexto onde está inserida e habilidade de relacionamento, uma vez 

que precisa que todos os envolvidos e afetados venham a aderir aos projetos ambientais. 

Na empresa Y, também, os entrevistados ressaltaram a necessidade do profissional ter 

conhecimento técnico, porém associaram este à proatividade, necessária para resolver 

problemas e buscar inovações. Também citaram a necessidade de ter visão sistêmica, para que 

possa perceber onde e como atuar. Também foi abordada a necessidade desse profissional ter 

“paciência”. Pode-se entender pelo contexto do discurso, que se trata de habilidade de 

relacionamento. Na sequência são apresentadas, no Quadro 24, as informações coletadas nos 
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relatórios de sustentabilidade das empresas X e Y, sobre competências necessárias para os 

profissionais que viabilizam as estratégias ambientais. 

 

Quadro 24 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre competências necessárias para os 

profissionais que viabilizam as estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

 “[...] utiliza o Biogás, fonte de energia limpa, que 

substitui o (gás liquefeito de petróleo) consumido em 

grande quantidade na indústria. Esta energia 

autossustentável é armazenada em uma Central 

Geradora de Energia Elétrica e todo o seu potencial é 

retirado do gás produzido nas estufas pelos dejetos 

suínos. Esse fator traz à cooperativa uma 

economia de recursos naturais, em especial o 

recurso hídrico, [...]” (p. 132) 

 

 “A equipe de Gestão Ambiental da [...] realiza 

reuniões mensais para a tomada de decisões em 

relação à questão ambiental da empresa e 

desenvolver programas internos de cuidado com o 

meio ambiente, [...]. As decisões são tomadas em 

conjunto e trabalhadas em todas as unidades de 

empresa. Campanhas de conscientização e 

investimentos são debatidos e depois apresentados à 

direção da empresa, que tem na sua estratégia o 

cuidado e o zelo com o meio que nos cerca.” (p. 133) 

 

 “[...] em cumprimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Realizou-se a conscientização 

dos funcionários e da comunidade com a realização 

de projetos em parceria com os municípios para 

introduzir a coleta seletiva municipal. Foram 

realizadas gincanas educativas, campanhas de 

arrecadação de materiais recicláveis, entre outras 

atividades, para conscientizar os funcionários e 

familiares da necessidade em preservar o ambiente 

em que vivemos.” (p. 133) 

 “No decorrer do ano, a Companhia esteve envolvida 

na discussão do acordo setorial para a 

implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, por meio da sua participação no grupo coalizão 

empresarial, coordenado pelo Compromisso Empresarial 

para a Reciclagem (Cempre).” (p. 68) 

 

 “[...] foi estruturado um sistema de coleta seletiva no 

novo prédio administrativo em Curitiba (PR) e na sede 

em São Paulo (SP). Duas novas construções concluídas 

no ano [...] representam um grande avanço na Cultura 

[nome da empresa] da Sustentabilidade, pois foram 

construídos com os conceitos e critérios técnicos do 

sistema Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED), reconhecido mundialmente como o 

benchmark de sustentabilidade para edificações. 
Criado pelo Green Building Council, dos Estados 

Unidos, o selo LEED é o mais usado no mundo para 

atestar que prédios são sustentáveis: construções que 

utilizam métodos e materiais ecologicamente corretos.” 

(p. 68) 

 

“[...] o Programa de Florestas Renováveis age no 

aumento de produtividade nas florestas, reduzindo a 

necessidade de área cultivada para o fornecimento de 

biomassa às indústrias, impactando menos o 

ecossistema.” (p. 70) 

 

“Desenvolvimento de um novo filme stretch para 

utilização em todas as unidades de Lácteos que mantém 

o mesmo desempenho do filme anterior, mas que 

consome 30% menos de material, representando 

aproximadamente 25 mil quilos de plástico/ano.” (p. 72) 

 

 “A campanha interna Recicle suas Ideias foi outra 

iniciativa de 2012 para a conscientização de 

funcionários sobre a importância da reciclagem e do 

consumo consciente. Criou-se um padrão de reciclagem 

nos prédios administrativos, similar ao programa já 

existente nas fábricas que é focado no consumo pessoal 

de papel toalha, papel ofício de impressão e copo 

descartável, com o objetivo de estimular a mudança de 

hábitos dentro e fora de casa.” (p. 70) 

Fonte: a autora. 

 

Avaliando os relatórios das duas empresas, percebe-se a necessidade da capacidade de 

comunicação, principalmente para conscientizar os funcionários. Também é evidente, nos 

dois relatórios, a necessidade do conhecimento técnico, principalmente, quando se trata de 

cumprir a legislação ambiental e também devido ao volume de informações referentes a 
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diferentes formas de reciclagem e destinação de resíduos, novas tecnologias para reuso da 

água, novos procedimentos para economia de energia, edificações sustentáveis, entre outros. 

Também é similar nos dois relatórios, a capacidade de relacionamento, porém na empresa X, 

ela vem associada à visão sistêmica e, na empresa Y, associada à proatividade. Na 

continuidade são descritas, no Quadro 25, as informações coletadas por meio de 

questionários, sobre as competências necessárias para os profissionais que viabilizam as 

estratégias ambientais, nas empresas pesquisadas. 

 

Quadro 25 – Informações coletadas por meio de questionários, sobre as competências necessárias para os 

profissionais que viabilizam as estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

GCS: “[...] nós temos que agir, com o olhar do 

mercado para a empresa, porque não adianta nós 

produzirmos um produto que o mercado não vai 

consumir. Então nós temos que ter esse 

conhecimento do mercado, tem que olhar para fora. 

[...]”  

ARH: “[...] Eu preciso saber o que o mercado quer. 

Eu estou produzindo algo, mas o mercado quer 

isso? É sustentável fazer isso?”  

GCS: “[...] Nós temos que ter sempre o olho lá na 

concorrência, assim como eles nos olham. Nós não 

vamos copiar o que eles estão fazendo, mas nós vamos 

acompanhar o que os nossos concorrentes estão 

fazendo, até para nós vermos as diferenças, e quem 

sabe adotar o que é positivo, para repassar para os 

nossos clientes.” 

ARH: “[...] Sim. A empresa faz isso. O consumidor já 

faz algumas exigências. Nós temos alguns produtos 

que a embalagem abre mais fácil, porém o volume da 

embalagem é maior. O consumidor que tem essa 

consciência ambiental ele reclama desse tipo de 

embalagem, por mais que ela ofereça mais 

praticidade. Tanto que nós estamos reformulando 

todas as nossas embalagens, devido ao 

departamento de marketing, por meio de pesquisa, 

perceber que isso era necessário.”  

“[...] Os gerentes e todos que estão em cargos de 

gestão, tem acesso às informações mercadológicas, 

que são necessárias para desenvolver as estratégias de 

sustentabilidade ambiental.”  

GCS: “[...] Hoje dentro de qualquer organização tem 

que ter sincronia, ou seja, o pessoal lá da produção 

tem que saber quais as exigências, quais são as 

tendências de mercado. O pessoal da área industrial, o 

pessoal do PCP e o pessoal do departamento de 

vendas. Então tem que ter essa sincronia entre todas 

essas áreas, para fazer com que o resultado venha. O 

sistema de informação tem que funcionar. Esse ciclo 

tem que acontecer.”  

ARH: “[...] Por exemplo, se hoje nós temos algum 

problema com um produto, a empresa fica sabendo, 

através das reclamações internas entre unidades, que 

são clientes fornecedores, chegam aos departamentos 

AA: “[...] Circulou a ideia de construir uma nova 

fábrica de farinha e eu já perguntei. Quanto mais vai 

de água e de vapor e energia? Para onde vai o 

resíduo? A nossa estação de tratamento de 

efluentes vai ter que ser ampliada, já pensaram 

nisso? Está no cronograma e no orçamento? [...]”  

AG: “[...] Eu preciso saber que tipo de embalagem e 

produto eu quero. Quero uma embalagem que 

demore 10 anos, ou 100 anos para se decompor?”  

AA: “[...] Como nós estamos em Chapecó, há 500 Km 

de qualquer cidade grande, ou capital, por exemplo, 

nós poderíamos reciclar mais, mas não temos 

parceiros. Os parceiros que teriam práticas mais 

modernas, teriam destino mais corretos, de maior 

valor agregado, mas nós estamos muito longe. Apesar 

de tudo isso, precisamos saber porque talvez a gente 

consiga colocar em prática. [...]”  

“[...] Às vezes o concorrente conseguiu dar um 

destino correto para o resíduo, com um custo 

menor. E talvez eu consiga baixar o custo do nosso 

produto, por conta disso.”  

“[...] Nós usamos madeira como combustível térmico, 

de madeira reflorestada, e que outras regiões não 

podem ter. Eu já levantei o custo disso e é muito 

vantajoso para a empresa. Então nós temos uma 

vantagem competitiva em relação ao mercado. 

Porque nós temos área, a região tem essa vocação, 

tem pessoas habilitadas, tem interesse, e o valor 

gerado compensa e os benefícios são para ambos os 

lados. Uma caldeira a óleo é quase 80% mais cara que 

a caldeira a lenha.”  

ARH: “Se nós recebemos alguma reclamação tem que 

fazer isso, dar uma resposta rápida. Nós temos um 

fluxo de reclamações.” 

AA: “Uma coisa que é bem possível de acontecer, por 

exemplo, tem a captação da água, trata a água, usa no 

frigorífico, ela sai suja, passa por um tratamento e 

devolve para o rio, mas o rio é de todos. Aí tem uma 

lavação de caro que também usa a água, que usa soda 

no pneu e no motor e tudo cai no rio. Aí morre um 

monte de peixe a culpa é da empresa. Aí nós temos 

que verificar se é ou não é, porque às vezes até pode 

ser.”  
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responsáveis.”  

GCS: “[...] Porque os mercados são muito diferentes, 

imagina os clientes. Então tem que adaptar a realidade 

das organizações para essas diferenças de mercado. 

Desde o atendimento dos clientes, de um produtor, do 

funcionário, tem que direcionar o atendimento para 

ele. Nós conseguimos perceber em alguns clientes a 

questão da sustentabilidade ambiental, e eles são 

adeptos a empresas que têm essa consciência 

ambiental [...]”  

ARH: “[...] Nós temos pesquisa para monitorar isso e 

nessas pesquisas aparece a importância da questão 

ambiental. Mesmo na pesquisa de satisfação dos 

nossos empregados, procuramos avaliar como ele vê a 

questão ambiental em relação à comunidade onde ele 

está inserido. Nós percebemos que eles entendem a 

nossa preocupação com o meio ambiente no qual a 

[nome da empresa] está inserida.”  

ARH: “[...] Nós temos o serviço de atendimento ao 

consumidor e também nós começamos a utilizar as 

redes sociais e por meio disso vem muitas 

informações, positivas e negativas. É um canal de 

comunicação novo que nós estamos utilizando.”  

GCS: “[...] Eu acredito que sim, mas eu vejo que 

muitas empresas compram esses softwares, mas 

muitas vezes as pessoas não sabem usar essa 

ferramenta. Quando você fala de uma ferramenta que 

vai te ajudar a se aproximar do teu cliente, essa 

ferramenta tem que estar atualizada, tem que ter 

alguém que faça o monitoramento dessa ferramenta, 

caso contrário, ela vai ser somente uma ferramenta 

sem utilidade. Então é importante porque ajuda a 

empresa a se aproximar do cliente, mas ela não é por 

si só a solução do problema, e sim a atualização a 

manutenção [...]”  

ARH: “[...] São importantes para a própria 

sustentabilidade do negócio. [...] E isso é 

sustentabilidade, é o envolvimento de pessoas, às 

vezes do próprio poder público, da comunidade onde a 

empresa está inserida, da própria empresa, no sentido 

de tomar iniciativa. [...] No campo também nós temos 

alguns projetos que cuidam da propriedade rural, [...] 

ter um bom relacionamento com todos que fazem 

parte do dia a dia da empresa e ter condições de 

comunicação interna, ou seja, com todos que se 

relacionam direta e indiretamente com a empresa.”  

GCS: “[...] O cliente é a razão de ser de qualquer 

organização. Se não tiver o cliente a empresa deixa de 

existir, então precisa trabalhar a retenção desse 

cliente.”  

ARH: “[...] A questão ambiental apareceu 

principalmente no processo de mudança das 

embalagens. Foi um processo de perceber como o 

consumidor estava olhando para a nossa marca, para a 

nossa embalagem e o que ele estava enxergando e o 

que nós deveríamos alterar. Isso foi feito pelo setor de 

marketing, de pesquisa e desenvolvimento e o setor 

comercial.”  

GCS: “[...] Hoje sem ter comunicação integrada, a 

coisa não acontece. As áreas devem se unir dentro da 

“Pela questão do custo dos projetos e também pela 

geração de resíduos. Por isso que os setores tem que 

conversar, para reduzir impactos.” 

ARH: “Agora os novos projetos envolvem todos os 

setores, a questão de custos, de produtividade, de meio 

ambiente de segurança, então agora nenhum projeto 

pode ser encaminhado sem passar por todas as áreas.”  

GU: “[...] É necessário para implementar as práticas 

ambientais, para a qualidade dos produtos. O 

funcionário precisa saber que o frango que ele está 

elaborando, vai para o mercado inglês, para o oriente 

médio. Ou seja, é muito mais do que um frango, é o 

alimento que vai para mesa de milhões de pessoas, de 

vários continentes.”  

AA: “[...] Nós falamos em políticas, que eles devem 

seguir para não mudar os nossos indicadores. Nós 

como gestores temos que cobrar isso dos nossos 

fornecedores. Caso contrário, eles não podem ser 

nossos fornecedores.  

G.U.: “[...] Nós temos fornecedores externos, os 

prestadores de serviços diretos e os que fornecem 

embalagens. Você pode fazer o produto com o maior 

carinho, mas quem transporta não é a empresa, são 

terceiros, a caixa de papelão na qual o produto vai 

dentro, também é um terceiro que faz, então tem que 

estar a cadeia toda envolvida, trabalhando 

comprometida. [...]” 

A.RH: “[...] Até mesmo a satisfação dos grupos de 

funcionários que fazem trabalhos de redução do 

consumo de água, que deixam o local mais limpo, sem 

resíduos, seco, então isso é valor é satisfação para os 

funcionários. E também quando eles conseguem 

economizar eles falam com orgulho. É um trabalho 

simples que muitas vezes passa desapercebido. E nos 

temos os indicadores que não deixam de ser 

pesquisa.”  

A.G.: “[...]Porem eu não sei se o cliente percebe a 

questão ambiental. Quais são os clientes que querem 

uma embalagem menor de um iogurte? Por exemplo, 

nós diminuímos a embalagem do nuggets e teve 

cliente que reclamou porque antes ela cabia bem 

certinho na gaveta do freezer dela e agora sobra.”  

A.A.: “[...] nos temos parceiros chave que a empresa 

não pode perder. Por exemplo, se eu perder um 

parceiro que faz compostagem, num primeiro 

momento eu tenho que mandar os resíduos para um 

aterro e dessa forma vai poluir o meio ambiente. Eu 

tenho que seguir a lei, que aceita o aterro como uma 

destinação correta.”  

“[...] Eu acho que deveria interferir, mas ainda não 

interfere. Nós temos mais de 100 produtos. Alguns 

produtos têm embalagens que não são recicláveis, por 

que foi visada à conservação do produto, sem uma 

avaliação do descarte. Hoje em dia nós temos 

embalagens industrializadas de diferentes formas, que 

são modernas e que resistem bem ao frio ao calor, ao 

tempo e às intempéries, então elas foram feitas para 

isso, para proteger o produto, mas acabam resistindo 

ao meio ambiente também.”  

“[....] Tem o lado positivo e o negativo. O lado 
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organização e trabalhar de forma estratégica e 

integrada, cada um com o seu público, [...] Quando for 

desenvolver uma campanha ou uma ação, deve-se 

pensar juntos, para que se tenha um impacto melhor 

junto aos nossos cliente e nossos funcionários.” 

positivo é que os indicadores da empresa acabam 

saindo nas revistas especializadas, então as pessoas 

reconhecem que é uma marca que cuida do meio 

ambiente, que desenvolveu muitas práticas 

ambientais, [...] O lado negativo é o descarte das 

embalagens com o logotipo da empresa, que eu não 

posso disponibilizar no mercado como um resíduo 

comum, pois pode até gerar um problema jurídico. É a 

imagem da empresa que está em um lixo e que 

ninguém sabe quem descartou, [...]”  

“[...] Sim isso é bem positivo, porque dá orgulho até 

para os funcionários, para os parceiros.” 

ARH: “[...] Internamente eles sabem o que a empresa 

está fazendo boas práticas de meio ambiente, de 

melhoria de projetos. Os parceiros também enxergam 

isso. Nós é que não temos muito a prática de divulgar 

isso. Então sem dúvida eles têm orgulho disso, pois 

sabem que as coisas funcionam e realmente são 

feitas.”  

Fonte: a autora. 

 

A partir das respostas coletadas por meio de questionários, foi possível perceber que 

algumas competências são necessárias ao profissional que viabiliza as estratégias de 

sustentabilidade ambiental nas empresas pesquisadas. Elas estão relacionadas à capacidade de 

acompanhar as tendências do mercado, para entender o comportamento do consumidor que 

está se tornando mais crítico em relação às questões ambientais, monitorar a concorrência que 

também desenvolve práticas ambientais, descobrir novos parceiros para viabilizar algumas 

práticas, como, por exemplo, a reciclagem e a compostagem, e tomar decisões baseadas nas 

informações mercadológicas. 

Percebeu-se a necessidade de o profissional saber trabalhar em equipe, respeitando a 

função e responsabilidade dos diferentes setores, que são responsáveis, por exemplo, pela 

aprovação dos custos dos projetos ambientais, capacitação dos funcionários, divulgação e 

conscientização dos stakeholders, e, principalmente, trabalhar alinhado aos objetivos da 

empresa. Também a necessidade desse profissional ter liderança para se posicionar 

claramente e transmitir esse posicionamento para toda a empresa. 

É necessário que o profissional esteja sempre atualizado em relação às novas 

tecnologias ambientais e seja proativo para melhorar o desempenho da empresa e fornecer 

respostas rápidas ao mercado, como, por exemplo, no caso da poluição de um rio, no qual a 

empresa despeja a água utilizada no processo produtivo. Também, que ele tenha capacidade 

de relacionamento e de comunicação para manter parcerias importantes, que ajudam a 

viabilizar as práticas ambientais, conscientizar os diferentes stakeholders e integrar o trabalho 

dos diferentes setores da empresa.  
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Outra competência necessária é a capacidade desse profissional trabalhar de forma 

planejada, pois para a implementação de práticas ambientais é necessário o envolvimento de 

todas as áreas da empresa, da comunidade, do poder público, dos fornecedores, dos 

distribuidores e dos funcionários. A seguir é apresentado, no Quadro 26, o cruzamento dos 

dados coletados nas entrevistas, relatórios e questionários, para identificar as competências 

necessárias aos profissionais que viabilizam as estratégias ambientais, nas empresas X e Y. 

 

Quadro 26 – Cruzamento das entrevistas, relatórios e questionários, para identificar as competências necessárias 

aos profissionais que viabilizam as estratégias ambientais 

Entrevistas Relatórios Questionários 

Conhecimento 

técnico associado à 

proatividade, para que 

a empresa não venha a 

descumprir a 

legislação, consiga 

resolver problemas e 

buscar inovações; 

Visão sistêmica, pois 

o profissional tem que 

perceber a empresa no 

contexto onde está 

inserida; 

Habilidade de 

relacionamento, pois 

precisa que todos os 

envolvidos e afetados, 

venham a aderir aos 

projetos ambientais. 

 

Conhecimento técnico, 

principalmente, quando se trata 

de cumprir a legislação 

ambiental e também devido ao 

volume de informações 

referentes a diferentes formas de 

reciclagem e destinação de 

resíduos, novas tecnologias para 

reuso da água, novos 

procedimentos para economia 

de energia, edificações 

sustentáveis, entre outros; 

Capacidade de 

relacionamento, associada à 

visão sistêmica e à 

proatividade; 

Capacidade de comunicação, 

principalmente para 

conscientizar os funcionários. 

 

Estar atualizado em relação às novas tecnologias 

ambientais e ser proativo para melhorar o 

desempenho da empresa e dar respostas rápidas ao 

mercado, como, por exemplo, no caso da poluição 

de um rio, no qual a empresa despeja a água 

utilizada no processo produtivo; 

Capacidade de acompanhar as tendências do 

mercado, para entender o comportamento do 

consumidor que está se tornando mais crítico em 

relação às questões ambientais, monitorar a 

concorrência que também desenvolve práticas 

ambientais, descobrir novos parceiros para 

viabilizar algumas práticas, como, por exemplo, a 

reciclagem e a compostagem, e tomar decisões 

baseadas nas informações mercadológicas; 

Saber trabalhar em equipe, respeitando a 

função e responsabilidade dos diferentes setores, 

que são responsáveis, por exemplo, pela 

aprovação dos custos dos projetos ambientais, 

capacitação dos funcionários, divulgação e 

conscientização dos stakeholders, e 

principalmente, trabalhar alinhado aos 

objetivos da empresa; 

Capacidade de relacionamento e de 

comunicação para manter parcerias importantes, 

que ajudam a viabilizar as práticas ambientais, 

conscientizar os diferentes stakeholders e integrar o 

trabalho dos diferentes setores da empresa.  

Capacidade de trabalhar de forma planejada, 

pois para a implementação de práticas ambientais é 

necessário o envolvimento de todas as áreas da 

empresa, da comunidade, do poder público, dos 

fornecedores, dos distribuidores e dos funcionários; 

Ter liderança para se posicionar claramente e 

transmitir esse posicionamento para toda a 

empresa. 

Fonte: a autora. 

 

A partir do cruzamento dos dados percebeu-se, nas três fontes, a evidência das 

seguintes competências: conhecimento técnico associado à proatividade; visão sistêmica para 

perceber a empresa e todos os setores e também para monitorar o mercado e capacidade de 

relacionamento e comunicação com os stakeholders.  
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A única discrepância apareceu nas respostas dos questionários, onde fica clara a 

necessidade de trabalhar de forma planejada e ter liderança para conduzir a questão ambiental 

dentro da empresa. 

Percebe-se pelas informações das três fontes de pesquisa, que a variável ambiental não 

depende das competências de um profissional, ou de uma área da empresa, e sim da 

integração de diferentes setores que somam muitos profissionais e as suas competências.  

Pode-se evidenciar que os profissionais da área ambiental das empresas pesquisadas 

prestam uma espécie de assessoria para os demais setores da empresa, para que não ocorra 

nenhum problema relacionado ao descumprimento da legislação ou, então, a perda de 

certificações. Estes profissionias relataram que gostariam de participar do planejamento dos 

projetos da empresa, para evitar a atuação da área ambiental, somente nas consequências, ou 

seja, depois que o problema foi gerado. Esta informação é confirmada por Jabbour e Santos 

(2006), que relatam que a função ambiental presta assessoria às divisões de uma empresa, 

somente quando é requerida, decidindo as questões ecológicas de acordo com os objetivos 

estratégicos da divisão, não participando da formulação da estratégia, agindo para cumprir 

objetivos de prevenção, previamente determinados e preestabelecidos. Esta situação ocorre 

em empresas, as quais, segundo Maimon (1994), estão no estágio preventivo. Na sequência 

são apresentadas, no Quadro 27, as informações coletadas por meio de entrevistas, sobre os 

conhecimentos e habilidades de marketing, necessários para o desenvolvimento de cada 

estratégia ambiental nas empresas. 

 

Quadro 27 – Informações coletadas por meio de entrevistas, sobre os conhecimentos e habilidades de marketing, 

necessários para o desenvolvimento de cada estratégia ambiental nas empresas 

Empresa X Empresa Y 

 ARH: “Eu acho que é a capacidade de visão 

sistêmica, [...] que é a visão do todo, daquilo que eu 

faço, do impacto que tem, do que eu na minha área 

posso fazer para ajudar o outro.” 

GCS: “As ferramentas de marketing, nós usamos 

todas elas, porque quando nós vamos fazer um 

projeto, nós usamos as ferramentas, que é analisar 

como está o mercado, o que está acontecendo ao 

nosso redor, ou seja se faz uma avaliação. Por 

exemplo, usar uma embalagem totalmente reciclável 

para o consumidor comprar mais da [...] nós 

desenvolvemos os nossos projetos utilizando as 

ferramentas de marketing, com pesquisa de mercado, 

com objetivo, justificativa, com público-alvo que a 

empresa quer atingir [...]” 

ARH: “É importante a divulgação das nossas práticas 

ambientais.”  

AA: “Eu imagino que existe o ganha-ganha entre os 

parceiros. Por exemplo, eu tenho um resíduo reciclável 

que tem que ser dada a destinação correta. Então eu 

preciso negociar com o parceiro, ver se ele tem 

estrutura e mostrar para ele que terá ganho com o 

negócio. Então é importante nós termos parceiros.” 

GU: “[...] Nós vivemos um momento dentro da 

empresa onde o apelo nas embalagens foi muito forte. 

Nós produzimos com selo verde. Eu lembro de quando 

eu atuava em Francisco Beltrão, em uma unidade que 

produz muito frango para o Oriente Médio, lá eles 

exigiam que a empresa tivesse selo verde. Então a 

empresa se adaptou e todas as embalagens têm selo 

verde. [...] A empresa explorou muito essa questão da 

saudabilidade dos produtos, com o respeito ao meio 

ambiente [...]”  

Fonte: a autora. 
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Quando questionados sobre quais os conhecimentos e habilidades de marketing que 

foram necessárias para o desenvolvimento de cada estratégia ambiental na empresa, percebeu-

se que a maioria dos entrevistados tem pouco conhecimento sobre o tema, confundindo as 

capacidades de marketing com as competências dos profissionais e, também, restringindo as 

ações de marketing às ações de comunicação. Apesar disso, foi possível evidenciar a 

capacidade de planejamento estratégico, no sentido de perceber a empresa e o contexto onde 

ela está inserida, também por eles terem citado a necessidade de analisar o mercado, por meio 

de pesquisa de mercado e monitoramento do público-alvo. Capacidade de comunicação, por 

meio da divulgação dos produtos, dos seus diferenciais e das embalagens, transmitindo os 

conceitos de sustentabilidade ambiental. Também foi abordada a capacidade de 

relacionamento, com ênfase nos membros do canal. A seguir são descritas, no Quadro 28, as 

informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade sobre os conhecimentos e habilidades 

de marketing, necessários para o desenvolvimento de cada estratégia ambiental nas empresas 

X e Y. 

 

Quadro 28 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre os conhecimentos e habilidades de 

marketing, necessários para o desenvolvimento de cada estratégia ambiental nas empresas 

Empresa X Empresa Y 

 “[...] utiliza o Biogás, fonte de energia limpa, que 

substitui o (gás liquefeito de petróleo) consumido em 

grande quantidade na indústria. Esta energia 

autossustentável é armazenada em uma Central 

Geradora de Energia Elétrica e todo o seu potencial é 

retirado do gás produzido nas estufas pelos dejetos 

suínos. Esse fator traz à cooperativa uma 

economia de recursos naturais, em especial o 

recurso hídrico, [...]” (p. 132) 

 “A equipe de Gestão Ambiental da [...] realiza 

reuniões mensais para a tomada de decisões em 

relação à questão ambiental da empresa e desenvolver 

programas internos de cuidado com o meio ambiente, 

[...]. As decisões são tomadas em conjunto e 

trabalhadas em todas as unidades de empresa. 

Campanhas de conscientização e investimentos são 

debatidos e depois apresentados à direção da 

empresa, que tem na sua estratégia o cuidado e o zelo 

com o meio que nos cerca.” (p. 133) 

 “[...] em cumprimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Realizou-se a conscientização dos 

funcionários e da comunidade com a realização de 

projetos em parceria com os municípios para 

introduzir a coleta seletiva municipal. Foram 

realizadas gincanas educativas, campanhas de 

arrecadação de materiais recicláveis, entre outras 

atividades, para conscientizar os funcionários e 

familiares da necessidade em preservar o ambiente 

em que vivemos.” (133) 

 “No decorrer do ano, a Companhia esteve envolvida 

na discussão do acordo setorial para a 

implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, por meio da sua participação no grupo coalizão 

empresarial, coordenado pelo Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem (Cempre).” (p. 68) 

 

 “[...] foi estruturado um sistema de coleta seletiva no 

novo prédio administrativo em Curitiba (PR) e na sede 

em São Paulo (SP). Duas novas construções concluídas 

no ano [...] representam um grande avanço na Cultura 

[nome da empresa] da Sustentabilidade, pois foram 

construídos com os conceitos e critérios técnicos do 

sistema Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED), reconhecido mundialmente como o 

benchmark de sustentabilidade para edificações. 

Criado pelo Green Building Council, dos Estados 

Unidos, o selo LEED é o mais usado no mundo para 

atestar que prédios são sustentáveis: construções que 

utilizam métodos e materiais ecologicamente corretos.” 

(p. 68) 

“[...] o Programa de Florestas Renováveis age no 

aumento de produtividade nas florestas, reduzindo a 

necessidade de área cultivada para o fornecimento de 

biomassa às indústrias, impactando menos o 

ecossistema.” (p. 70) 

“Desenvolvimento de um novo filme stretch para 

utilização em todas as unidades de Lácteos que mantém 

o mesmo desempenho do filme anterior, mas que 

consome 30% menos de material, representando 
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aproximadamente 25 mil quilos de plástico/ano.” (72) 

 “A campanha interna Recicle suas Ideias foi outra 

iniciativa de 2012 para a conscientização de 

funcionários sobre a importância da reciclagem e do 

consumo consciente. Criou-se um padrão de 

reciclagem nos prédios administrativos, similar ao 

programa já existente nas fábricas que é focado no 

consumo pessoal de papel toalha, papel ofício de 

impressão e copo descartável, com o objetivo de 

estimular a mudança de hábitos dentro e fora de casa.” 

(p. 70) 

Fonte: a autora. 

 

Nos relatórios das empresas, ficou evidente a necessidade da empresa ter profissionais 

com conhecimento técnico na área ambiental e que estes estejam sempre atualizados, para que 

se cumpra a legislação e também que a empresa consiga manter as certificações que afetam 

diretamente o desempenho. O conhecimento deve estar atrelado ao comportamento proativo. 

Percebeu-se a necessidade da empresa ser capaz de planejar a questão ambiental de forma 

estratégica, de forma a integrar todas as áreas para a tomada de decisões.  

Para que isso seja possível, também é necessária a capacidade de relacionamento com 

os funcionários e parceiros (membros do canal e órgãos públicos). Capacidade de 

relacionamento também está atrelada ao envolvimento das empresas em movimentos 

empresariais, pela busca de melhorias para o setor. Também ficou evidente a capacidade de 

comunicação, por meio das ações de conscientização dos funcionários. Além de todas essas 

capacidades, também é necessária a capacidade de inovação, que circula entre todas as outras, 

com inovações de processos e produtos, muito evidente nos relatórios das duas empresas 

pesquisadas. 

Neste momento deve ser considerado o Quadro 19 (apresentado no item 4.2, p. 76), que 

trata das informações referentes às capacidades de marketing, coletadas por meio da aplicação de 

questionários, para o cruzamento das fontes, conforme demonstrado no Quadro 29. 

 
Quadro 29 – Cruzamento das entrevistas, relatórios e questionários, para identificar conhecimentos e habilidades 

de marketing necessários para o desenvolvimento de estratégias ambientais 

Questionários Relatórios Entrevistas 

Capacidade de planejamento estratégico: monitorar 

o mercado para acompanhar as tendências e o 

comportamento do consumidor; planejar as futuras 

ofertas; consultar a área ambiental antes de elaborar 

qualquer projeto; avaliar a demanda para a reciclagem 

dos resíduos gerados e a existência de parceiros para 

que a empresa consiga realizar as práticas ambientais e 

cumprir a legislação; monitorar o mercado como um 

todo, ou seja, monitorar a concorrência, os parceiros e 

os clientes. 

Capacidade de planejar 

a questão ambiental de 

forma estratégica, 

integrando todas as áreas 

para a tomada de 

decisões.  

 

Capacidade de 

planejamento 

estratégico: perceber a 

empresa e o contexto onde 

ela está inserida; analisar o 

mercado, por meio de 

pesquisa de mercado e 

monitoramento do 

público-alvo.  

Capacidade distribuição da informação: os gestores 

devem ter acesso às informações mercadológicas; 
Capacidade de 

comunicação: ação de 
Capacidade de 

comunicação: divulgação 
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necessidade de rapidez nas respostas ao mercado; 

necessidade de existir sincronia entre os 

departamentos, por meio de um sistema de informação 

de marketing; alinhamento e direcionamento da força 

de trabalho. 

conscientização dos 

funcionários.  

 

dos produtos, dos seus 

diferenciais e das 

embalagens, transmitindo 

os conceitos de 

sustentabilidade ambiental. 

Capacidade de serviços aos clientes: ajudar na 

solução de problemas que ocorrem com os clientes 

internos; soluções customizadas, para atender 

principalmente os clientes internos (setores e 

unidades) e parceiros (fornecedores). 

_____ _____ 

Capacidade de monitoramento de valor/satisfação: 
realização de pesquisas para monitorar a satisfação 

dos clientes e dos funcionários, onde a questão 

ambiental está inserida; por meio de pesquisas, definir 

como serão os produtos ofertados, e também a 

embalagens dos mesmos; avaliar a satisfação da 

comunidade do entorno e verificar os impactos da 

empresa nessa comunidade; utilizar vários canais de 

comunicação, para monitorar o valor/satisfação dos 

seus clientes, como, por exemplo: o SAC, telefone, e-

mail e as redes sociais; informações sistematizadas 

dentro da empresa, para a tomada de decisões.  

_____ _____ 

Capacidade de gestão de relacionamento com o 

consumidor / fidelização: segmentar o mercado para, 

dessa forma, atender melhor às necessidades de cada 

grupo de cliente, inclusive aqueles que têm 

consciência ambiental; importância do relacionamento 

com os clientes revendedores, que são aqueles que 

exigem as certificações e que auditam a empresa.  

Capacidade de 

relacionamento: com os 

funcionários e parceiros 

(membros do canal e 

órgãos públicos). 

Envolvimento das 

empresas em 

movimentos 

empresariais, pela busca 

de melhorias para o 

setor.  

Capacidade de 

relacionamento: ênfase 

nos membros do canal. 

Capacidade de gestão de carteira de clientes: ações 

ambientais com grandes clientes, que são considerados 

clientes-chave da empresa; importância dos parceiros-

chave, que viabilizam as práticas ambientais 

realizadas pela empresa.  

_____ _____ 

Capacidade de gestão da força de venda: os 

vendedores levam a imagem da empresa para todos os 

lugares onde eles forem e mantém a saúde financeira 

da empresa.  

_____ _____ 

Capacidade de gestão de produtos e marcas: as 

mudanças no portfólio de produtos podem estar 

atreladas a uma estratégia ambiental; as embalagens 

são importantes ferramentas para trabalhar a imagem 

da marca; os indicadores da empresa acabam sendo 

divulgados em revistas especializadas na questão 

ambiental e em outras mídias; a área ambiental da 

empresa deveria ser mais presente na gestão de 

produtos e marcas; a questão ambiental ajuda a 

construir a imagem de uma marca mais confiável, 

perante os funcionários, parceiros e público em geral. 

 Capacidade de 

comunicação: divulgação 

dos produtos, dos seus 

diferenciais e das 

embalagens, transmitindo 

os conceitos de 

sustentabilidade ambiental. 

Capacidade de gestão da inovação: atender 

demandas mercadológicas; preocupação quanto à 

participação da área ambiental no desenvolvimento de 

novos produtos.  

Capacidade de 

inovação: inovações de 

processos e produtos, 

muito evidente nos 

relatórios das duas 

empresas investigadas. 

_____ 

Capacidade de gestão do canal de distribuição: _____ _____ 
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alguns parceiros do canal estão envolvidos no 

processo de sustentabilidade ambiental e esse 

envolvimento é para cumprir as políticas da empresa; 

a empresa faz um trabalho no sentido de conscientizar 

os membros do canal, por meio de treinamentos e 

visitas técnicas; os membros do canal são 

fundamentais para ligar a empresa ao mercado, tanto 

para captar informações mercadológicas quanto para 

levar a imagem da empresa aos clientes; importância 

dos membros do canal, para que a empresa consiga dar 

a destinação correta dos resíduos gerados; a empresa é 

auditada por terceiros (clientes, certificadores, 

fiscalizadores), e da mesma foram audita dos parceiros 

para se fazer cumprir o que foi previamente 

combinado. 

Capacidade de gestão de preço: a empresa tem que 

cumprir a legislação e investe em novas tecnologias 

para poluir menos; isso pode incidir no custo final do 

produto, portanto a empresa tem que ter habilidade 

para não perder o cliente e fazê-lo perceber o valor 

agregado do produto; atender as normas ambientais 

tem um custo e que esse custo vai acabar impactando 

no preço do produto final; a percepção de valor pelo 

consumidor; no futuro uma classe de consumidores 

vai ter a questão ambiental, como um diferencial no 

momento da escolha de um produto. 

_____ _____ 

Fonte: a autora. 

 

Percebem-se, no Quadro 29, espaços não preenchidos em razão de algumas 

capacidades não terem sido evidenciadas, ora nas entrevistas, ora nos relatórios de 

sustentabilidade. No entanto, a partir do cruzamento das informações e tomando por base o 

questionário, evidenciaram-se as capacidades de marketing de planejamento estratégico; de 

distribuição da informação e capacidade de relacionamento, nas três fontes. Em somente duas 

fontes aparecem as capacidades de gestão de produtos e marcas e gestão da inovação. As 

outras capacidades de marketing foram citadas somente nos questionários, denotando que não 

existe total evidência dessas capacidades.  

Comparando este resultado ao estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), podemos 

perceber algumas similaridades e discrepâncias, conforme demonstrado no Quadro 30. 

 

Quadro 30 – Comparativo das capacidades de marketing necessárias para a implementação das estratégias 

ambientais, resultantes deste estudo, com as resultantes do estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri 

(2011) 

Capacidades de 

marketing 

segundo Ribeiro 

et al. (2006) 

Mariadoss, Tansuhaj e 

Mouri (2011) 

Conhecimentos e habilidades identificados em pelo menos 

duas das três fontes pesquisadas 

Capacidade de 

planejamento 

estratégico 

_____ Monitorar o mercado para acompanhar as tendências e o 

comportamento do consumidor;  

Planejar as futuras ofertas;  

Consultar a área ambiental antes de elaborar qualquer projeto; 

Avaliar a demanda para a reciclagem dos resíduos gerados e a 
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existência de parceiros para que a empresa consiga realizar as 

práticas ambientais e cumprir a legislação;  

Monitorar o mercado como um todo, ou seja, monitorar a 

concorrência, os parceiros e os clientes; 

Integrar todas as áreas para a tomada de decisões;  

Perceber a empresa e o contexto onde ela está inserida.  

Capacidade de 

distribuição de 

informação 

_____ Possibilitar informações mercadológicas aos gestores; 

Ter rapidez nas respostas ao mercado;  

Ter sincronia entre os departamentos, por meio de um sistema 

de informação de marketing;  

Ter alinhamento e direcionamento da força de trabalho; 

Conscientizar os funcionários; 

Transmitir os conceitos de sustentabilidade ambiental dos 

produtos. 

Capacidade de 

serviços aos 

clientes 

_____ _____ 

Capacidade de 

monitoramento 

de 

valor/satisfação 

_____ _____ 

Capacidade de 

relacionamento 

com o cliente / 

fidelização 

Envolver os stakeholders 

para encontrar soluções 

ecologicamente corretas, 

para destinação dos 

resíduos industriais. 

Segmentar o mercado para, dessa forma, atender melhor as 

necessidades de cada grupo de cliente, inclusive àqueles que 

têm consciência ambiental;  

Ter bom relacionamento com os clientes revendedores, que 

são aqueles que exigem as certificações e que auditam a 

empresa;  

Ter bom relacionamento com os funcionários e parceiros 

(membros do canal e órgãos públicos); 

 Participação das empresas em movimentos empresariais, pela 

busca de melhorias para o setor. 

Capacidade de 

gestão de carteira 

de clientes 

_____ _____ 

Capacidade de 

gestão da força de 

venda 

Introduzir novos 

produtos no mercado, 

principalmente os 

criados a partir de 

resíduos industriais e 

reciclagem; 

Convencer clientes a 

adotar novas alternativas 

de produtos e serviços. 

_____ 

Capacidade de 

gestão de 

produtos e 

marcas 

Gestão da embalagem é 

uma forma segura e 

econômica de trabalhar 

com a imagem “verde”, 

sem mudanças radicais 

nos processos e produtos; 

Transmitir o 

posicionamento de um 

produto ecologicamente 

correto; 

Sensibilizar os 

consumidores, a comprar 

os produtos. 

Mudanças no portfólio de produtos; 

Planejar as embalagens, que são importantes ferramentas para 

a imagem da marca;  

Divulgar os indicadores da empresa em revistas especializadas 

na questão ambiental e em outras mídias;  

Integrar a área ambiental da empresa, no desenvolvimento de 

produtos e embalagens;  

Utilizar a questão ambiental para construir a imagem de uma 

marca mais confiável, perante os funcionários, parceiros e 

público em geral; 

Transmitir o posicionamento da empresa em relação às 

questões ambientais, ao público externo; 

Transmitir o posicionamento da empresa ao público externo, 

por meio das embalagens. 

Capacidade de 

gestão da 

inovação 

Gerar novas alternativas 

de materia-prima, 

produtos e serviços, a 

Atender demandas mercadológicas;  

Possibilitar a participação da área ambiental no 

desenvolvimento de novos produtos; 
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partir de resíduos 

industriais e materiais 

recicláveis; 

Aumentar o lucro da (s) 

empresa (s); 

Reduzir o consumo de 

energia; Reduzir as 

emissões de gases. 

Economizar energia e recursos (água); 

Dar destinação correta para os resíduos; 

Diminuir as emissões de gases.  

 

Capacidade de 

gestão de canal e 

distribuição 

Capitalizar ligações com 

os membros do canal 

para a introdução de 

produtos ambientalmente 

sustentaveis. 

Envolver os parceiros do canal no processo de sustentabilidade 

ambiental, para conseguir cumprir as políticas da empresa;  

Conscientizar os membros do canal, por meio de treinamentos 

e visitas técnicas;  

Manter, por meio dos membros do canal, uma ligação direta 

com o mercado, tanto para captar informações mercadológicas, 

quanto para levar a imagem da empresa aos clientes; 

Conseguir dar a destinação correta dos resíduos gerados;  

Realizar as auditorias necessárias para a empresa manter as 

certificações e cumprir a legislações; 

Ter comunicação eficaz com os membros do canal. 

Capacidade de 

gestão de preço 

Viabilizar a demanda de 

produtos ecologicamente 

corretos, mesmo que 

estes tenham custo de 

produção superior aos 

outros. 

_____ 

Fonte: a autora. 

 

Percebem-se, no Quadro 30, espaços não preenchidos em virtude de algumas 

capacidades não terem sido evidenciadas, ora nas entrevistas, ora nos relatórios de 

sustentabilidade. No entanto, ficou evidente que, enquanto no estudo de Mariadoss, Tansuhaj 

e Mouri (2011) a capacidade de relacionamento tem foco nas parcerias para a destinação dos 

resíduos, neste estudo tal capacidade foi apontada como necessária também para esse fim, 

mas, também, para outros, como entender as necessidades do mercado consumidor; manter 

bom relacionamento com os membros do canal; como os revendedores, fornecedores, 

funcionários entre outros, para viabilizar a questão ambiental e buscar junto com outras 

empresas, melhorias para o setor. 

A capacidade de gestão de produtos e marcas, no estudo de Mariadoss, Tansuhaj e 

Mouri (2011) está voltada para a embalagem, ou seja, a forma de transmitir a imagem da 

empresa por meio da embalagem. Neste estudo, a embalagem também foi abordada com esse 

foco, no entanto, outro motivo também foi citado, como o fato de utilizar a questão ambiental 

em diferentes mídias para construir uma marca com forte ligação à sustentabilidade 

ambiental. 

A capacidade de inovação tem o mesmo foco nos dois estudos, que o é de aumentar as 

possibilidades para preservar o meio ambiente, porém, no estudo de Mariadoss, Tansuhaj e 
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Mouri (2011) fica evidente a questão da lucratividade advinda das inovações. Esta informação 

não foi percebida no estudo em questão. 

Na capacidade de gestão do canal de distribuição os resultados são discrepantes. No 

estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011) o foco está em ter lucratividade por meio da 

introdução de novos produtos no mercado. Neste estudo, todos os motivos listados são 

referentes à viabilização das práticas ambientais para poder cumprir a legislação e manter as 

certificações.  

 

4.3 COMO E POR QUE CADA CAPACIDADE FOI NECESSÁRIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

Nesta seção são apresentadas as informações referentes à como e por que cada um dos 

conhecimentos e habilidades mencionados foi necessário para o desenvolvimento das 

estratégias de sustentabilidade ambiental. Quais foram os treinamentos e capacitações que a 

empresa promoveu para conseguir implantar as estratégias e de que forma eles contribuíram 

para viabilizá-las. Quais foram as maiores dificuldades e os benefícios decorrentes da adoção 

das estratégias de sustentabilidade ambiental.  

Na sequência são apresentadas no Quadro 31 as informações coletadas nas entrevistas, 

sobre como os conhecimentos e habilidades de marketing são úteis para viabilizar a estratégia 

ambiental nas empresas pesquisadas. 

 

Quadro 31 – Informações coletadas nas entrevistas, sobre como os conhecimentos e habilidades de marketing 

são úteis para viabilizar a estratégia ambiental 

Empresa X Empresa Y 

ARH: “Eu acho que a informação e o conhecimento 

são fundamentais para a estratégia acontecer. Eu 

acompanhei desde o início a parte de educação dos 

funcionários em relação à questão ambiental [...] 

Temos que ter cuidado com a forma de transmitir 

essas informações. Temos públicos bem esclarecidos 

que contestam as informações que recebem. [...] 

Temos outros públicos, como, por exemplo, pessoas 

que são semianalfabetas, que nunca ouviu falar, que 

nunca prestou atenção, pois nunca achou importante 

a questão ambiental. Então são linguagens diferentes, 

para públicos diferentes.” 

 

GCS: “São úteis para colocar em prática os projetos, 

pois se não se tem conhecimento de comunicação, de 

marketing, ele pode ficar engavetado. Então é 

necessário ter esses conhecimentos para fazer 

acontecer.” 

ARH: “São úteis para chegarmos ao nosso resultado, 

para melhorar os nossos processos ambientais.” 

 

AA: “Para manter os nossos indicadores.” 

ARHT: “Para inovar nas estratégias e 

sustentabilidade.” 

GU: “Eu acho que isso encurta caminhos, se tiver o 

conhecimento. A empresa tem liberado bastante 

investimento. Quem chega antes bebe água limpa. 

Por exemplo, nós inauguramos uma cisterna aqui na 

unidade e se tiver uma seca, nós temos 12 dias de 

água. Por que isso foi possível? Porque os 

profissionais tinham conhecimento, souberam 

desenvolver o projeto e foi liberado o investimento 

de quase dois milhões. Então você precisa ter essa 

habilidade, mas não basta você querer, sem saber o 

que deve ser respeitado.” 

Fonte: a autora. 
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Segundo os entrevistados esses conhecimentos são úteis para viabilizar a estratégia 

ambiental, pois possibilitam a adesão às práticas ambientais, dos diferentes públicos com os 

quais a empresa lida, por meio de comunicação eficaz. Também são úteis para alcançar os 

resultados planejados sem infringir as leis ambientais e, dessa forma, manter os indicadores 

necessários para o bom desempenho da empresa. Também foi citada a questão da inovação. A 

seguir são descritas, no Quadro 32, as informações coletadas nos relatórios de 

sustentabilidade das empresas X e Y, sobre como os conhecimentos e habilidades de 

marketing são úteis para viabilizar a estratégia ambiental. 

 

Quadro 32 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre como os conhecimentos e 

habilidades de marketing são úteis para viabilizar a estratégia ambiental 

Empresa X Empresa Y 

 “[...] utiliza o Biogás, fonte de energia limpa, que 

substitui o (gás liquefeito de petróleo) consumido em 

grande quantidade na indústria. Esta energia 

autossustentável é armazenada em uma Central 

Geradora de Energia Elétrica e todo o seu potencial é 

retirado do gás produzido nas estufas pelos dejetos 

suínos. Esse fator traz à cooperativa uma 

economia de recursos naturais, em especial o 

recurso hídrico [...]” (p. 132) 

 

 

 “A equipe de Gestão Ambiental da [...] realiza 

reuniões mensais para a tomada de decisões em 

relação à questão ambiental da empresa e desenvolver 

programas internos de cuidado com o meio ambiente, 

[...]. As decisões são tomadas em conjunto e 

trabalhadas em todas as unidades de empresa. 

Campanhas de conscientização e investimentos são 

debatidos e depois apresentados à direção da 

empresa, que tem na sua estratégia o cuidado e o zelo 

com o meio que nos cerca.” (p. 133) 

 

“[...] em cumprimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Realizou-se a conscientização dos 

funcionários e da comunidade com a realização de 

projetos em parceria com os municípios para 

introduzir a coleta seletiva municipal. Foram 

realizadas gincanas educativas, campanhas de 

arrecadação de materiais recicláveis, entre outras 

atividades, para conscientizar os funcionários e 

familiares da necessidade em preservar o ambiente 

em que vivemos.” (p. 133) 

“No decorrer do ano, a Companhia esteve envolvida 

na discussão do acordo setorial para a 

implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, por meio da sua participação no grupo coalizão 

empresarial, coordenado pelo Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem (Cempre).” (p.68) 

 

 “[...] foi estruturado um sistema de coleta seletiva no 

novo prédio administrativo em Curitiba (PR) e na sede 

em São Paulo (SP). Duas novas construções concluídas 

no ano [...] representam um grande avanço na Cultura 

[nome da empresa] da Sustentabilidade, pois foram 

construídos com os conceitos e critérios técnicos do 

sistema Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED), reconhecido mundialmente como o 

benchmark de sustentabilidade para edificações. 
Criado pelo Green Building Council, dos Estados 

Unidos, o selo LEED é o mais usado no mundo para 

atestar que prédios são sustentáveis: construções que 

utilizam métodos e materiais ecologicamente corretos.” 

(p. 68) 

 

“[...] o Programa de Florestas Renováveis age no 

aumento de produtividade nas florestas, reduzindo a 

necessidade de área cultivada para o fornecimento de 

biomassa às indústrias, impactando menos o 

ecossistema.” (p. 70) 

 

“Desenvolvimento de um novo filme stretch para 

utilização em todas as unidades de Lácteos que mantém 

o mesmo desempenho do filme anterior, mas que 

consome 30% menos de material, representando 

aproximadamente 25 mil quilos de plástico/ano.” (p. 72) 

 

 “A campanha interna Recicle suas Ideias foi outra 

iniciativa de 2012 para a conscientização de 

funcionários sobre a importância da reciclagem e do 

consumo consciente. Criou-se um padrão de 

reciclagem nos prédios administrativos, similar ao 

programa já existente nas fábricas que é focado no 

consumo pessoal de papel toalha, papel ofício de 
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impressão e copo descartável, com o objetivo de 

estimular a mudança de hábitos dentro e fora de casa.” 

(p. 70) 

 

“[...] Em 2012, foi iniciado um diagnóstico de 

avaliação das fontes hídricas nas unidades fabris que 

está previsto para terminar em 2015. [....] Os estudos 

servem de base para definir a possibilidade de 

expansões nas fábricas, procedimentos específicos 

para a operação, projetos de melhoria de eficiência, 

redução de consumo e aumento de reuso. [...]” (p. 75) 

Fonte: a autora. 

 

Já nos relatórios, a utilidade dos conhecimentos está demonstrada pelas conquistas das 

empresas, relacionadas às questões ambientais. A capacidade de inovação está evidente em 

processos de reciclagem, redução das emissões de GEE, reuso de água, utilização de energias 

renováveis, construções sustentáveis, embalagens que agridem menos o meio ambiente, entre 

outras. A capacidade de informação aparece nos programas de conscientização dos 

funcionários e comunidades do entorno da empresa. A capacidade de relacionamento está 

evidente na forma como a questão ambiental é conduzida entre os diversos setores da empresa 

e também pelo envolvimento em movimentos empresariais, que representam o setor. Percebe-

se também a utilização da capacidade de planejamento estratégico, pelo envolvimento de 

diferentes áreas para a tomada de decisão e também pela realização de diagnósticos para 

planejar ações futuras. 

Para a análise das informações coletadas por meio dos questionários, considerar neste 

momento o Quadro 19 que se encontra no item 4.2 (p. 76), correspondente às informações 

sobre capacidades de marketing. Na sequência será apresentado o cruzamento das três fontes 

de pesquisa: entrevistas, relatório de sustentabilidade e questionários, conforme Quadro 33. 

 

Quadro 33 – Cruzamento das três fontes de pesquisa, sobre como os conhecimentos e habilidades de marketing 

são úteis para viabilizar a estratégia ambiental 

Questionários Entrevistas Relatórios 

Capacidade de planejamento estratégico: 

Entender melhor o mercado; 

Conseguir atender as necessidades dos consumidores finais que 

têm consciência ambiental; 

Planejar a instalação de novas fábricas, levando em 

consideração a questão ambiental; 

Definir o tempo de decomposição de uma embalagem e atender 

às exigências dos clientes potenciais (grandes redes de 

supermercados); 

Acompanhar as tendências de mercado, para saber sobre novas 

práticas de reciclagem e descobrir parceiros que tenham 

destinação mais correta para os resíduos; 

Acompanhar a concorrência, e muitas vezes adotar práticas 

ambientais que sejam superiores e que alcancem melhor 

resultado; 

Alcançar os 

resultados 

planejados sem 

infringir as leis 

ambientais e dessa 

forma manter os 

indicadores 

necessários para o 

bom desempenho 

da empresa.  

 

Conquistar muitos 

resultados 

positivos, por meio 

das questões 

ambientais.  

 

Envolvimento de 

diferentes áreas da 

empresa, para a 

tomada de decisão; 

 

Realização de 

diagnósticos para 

planejar ações 

futuras. 
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Avaliar a demanda de mercado, inclusive a demanda para a 

reciclagem de resíduos gerados pela empresa; 

Monitorar o mercado de forma sistêmica, com a utilização de 

ferramentas que permitam saber qual é a fatia de mercado que a 

empresa tem e de que forma pode conseguir vantagem 

competitiva; 

Descobrir oportunidades a serem exploradas no mercado e 

planejar as ações futuras. 

 

Capacidade de distribuição da informação: 

Responder ao mercado com agilidade, por exemplo, no caso de 

poluição de um rio, a empresa precisa ser ágil para fazer a 

correção e atuar na causa; 

Ter rapidez para atender às demandas do mercado; 

Compartilhar informações, principalmente entre as pessoas que 

têm cargos de gestão, já que a questão ambiental faz parte da 

cultura da empresa; 

Trabalhar com o mesmo direcionamento em todos os setores; 

Integrar os departamentos para que possam fazer a parte que 

lhes cabe no processo. Por exemplo, os custos dos projetos 

ambientais e a decisão de destinação de resíduos; 

Diminuir as divergências entre os setores, por meio de um 

sistema de informação de marketing. 

Viabilizar a 

estratégia 

ambiental, pois 

promovem a adesão 

às práticas 

ambientais, dos 

diferentes públicos 

com os quais a 

empresa lida, por 

meio de 

comunicação 

eficaz. 

Realizar programas 

de conscientização 

dos funcionários e 

comunidades do 

entorno da empresa, 

Capacidade de serviços aos clientes: 

Viabilizar as estratégias ambientais, pois por meio de um 

sistema para receber as reclamações entre setores e unidades, 

pode aumentar o comprometimento dos funcionários com o seu 

trabalho e com a preservação dos recursos; 

Ter qualidade nos serviços e dar resposta rápida ao cliente, seja 

para atender as suas expectativas, ou para receber as queixas; 

Atender de forma customizada os clientes que exigem essa 

diferenciação da empresa; Também ocorre atendimento 

customizado para os clientes internos, que precisam atender às 

normas ambientais, como, por exemplo, um padrão específico 

de ralos, grau de pureza da água, etc.  

Buscar o comprometimento dos fornecedores que devem seguir 

as normas ambientais, para não afetar negativamente os 

indicadores da empresa e também para disseminar a imagem da 

empresa. 

  

Capacidade de monitoramento de valor/satisfação:  

Entender o que realmente representa valor para o cliente e até 

que ponto a questão ambiental é percebida; 

Monitorar a satisfação dos funcionários e da comunidade do 

entorno; 

Possibilitar o acesso da empresa, às reclamações e sugestões dos 

diferentes públicos. 

  

Capacidade de gestão de relacionamento com o consumidor 

/ fidelização:  

Aprimorar as relações com grandes clientes que fazem 

auditorias na empresa, verificando as certificações, qualidade do 

processo e produto e a questão do meio ambiente; 

Segmentar o mercado e perceber as diferenças nas necessidades 

de cada cliente; 

Identificar quais são os clientes que valorizam a questão 

ambiental; 

Sistematizar todas as informações relacionadas à questão 

ambiental, pois alguns clientes exigem a certificação (ISO) e 

outros documentos, exigem também o preenchimento de 

questionários, além da realização de vistorias.  

 Conduzir as 

questões 

ambientais, entre os 

diversos setores da 

empresa; 

 

Envolvimento da 

empresa em 

movimentos 

empresariais, que 

representam o setor. 

Capacidade de gestão da carteira de clientes: 

Diferenciar os clientes e parceiros-chave. No caso dos parceiros, 
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eles são fundamentais para que a empresa consiga cumprir as 

normas ambientais, por exemplo, parceiros que fazem a 

compostagem de resíduos. 

Capacidade de gestão da força de venda: 

Levar a imagem da empresa (que respeita o meio ambiente) 

para todos os lugares, onde os vendedores forem. 

  

Capacidade de gestão de produtos e marcas:  

Implantar as estratégias ambientais, pois o portfólio pode mudar 

dependendo da estratégia; 

Avaliar previamente as embalagens dos produtos, em relação ao 

descarte das mesmas.  

Definir onde e como colocar um produto no mercado, avaliando 

as características e a cultura de cada região; 

Trabalhar a imagem da marca, já que os indicadores da empresa 

são divulgados em várias mídias, ligando a marca ao respeito 

pelo meio ambiente; 

Avaliar o descarte das embalagens que levam a marca da 

empresa, caso não seja feito corretamente, pode associar a 

marca a uma imagem negativa; 

Adotar a comunicação integrada na empresa, para que todos 

saibam o que a empresa faz, tanto os clientes, como 

funcionários e também os parceiros. Isto ajuda a disseminar a 

imagem da empresa, que também é feita pela comunicação 

visual.  

  

Capacidade de gestão da inovação: 

Atender demandas que exijam da empresa sustentabilidade 

ambiental; 

Instituir a participação da área ambiental no desenvolvimento de 

produtos, avaliando previamente as questões relacionadas ao 

descarte de embalagens e destinação de resíduos gerados; 

Incentivar a inovação, que promove a sustentabilidade no 

negócio e viabilizar que qualquer funcionário da empresa possa 

compartilhar informações que possam gerar inovações. 

 

Inovar nos 

processos e 

produtos. 

 

 

Implementar 

inovações nos 

processos de 

reciclagem, redução 

das emissões de 

GEE, reuso de 

água, utilização de 

energias 

renováveis, 

construções 

sustentáveis, 

embalagens que 

agridem menos o 

meio ambiente, 

entre outras. 

Capacidade de gestão do canal de distribuição: 

Disseminar a imagem e também viabilizar o cumprimento das 

normas ambientais, por meio dos membros do canal de 

distribuição. Isso ocorre também com os parceiros que fazem a 

destinação dos resíduos. Se isso não for feito da forma correta, a 

empresa é penalizada. Avaliar qual parceiro representa melhor 

custo/benefício e para fazer que os membros do canal, entendam 

o que é a empresa e como ela funciona. A auditoria é uma forma 

de monitorá-los; 

Viabilizar a participação dos membros do canal no 

planejamento de novos produtos, já que muitos deles estão 

próximos do mercado consumidor; 

Gerir os preços dos produtos, para não afetar negativamente os 

parceiros que fazem a destinação dos resíduos. 

  

Capacidade de gestão de preços: 

Diminuir o impacto do preço no produto final, devido à 

implementação de uma prática ambiental, ou o cumprimento de 

uma norma, já que muitos clientes ainda não valorizam a 

questão ambiental; 

Monitorar os concorrentes que muitas vezes são empresas 

menores, que não têm as mesmas obrigações de investir em 
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práticas ambientais, e por isso conseguem oferecer melhores 

preços. 

Fonte: a autora. 

 

Ao cruzar os dados, algumas evidências foram percebidas sobre como os 

conhecimentos e habilidades de marketing são úteis para viabilizar a estratégia ambiental. 

Percebeu-se nas três fontes de informação que a capacidade de planejamento estratégico é 

importante para alcançar os resultados em relação às questões ambientais, devido ao 

monitoramento do mercado como um todo, cumprir a legislação, melhorar o desempenho da 

empresa e planejar o futuro. Também foi evidenciada a capacidade de distribuição da 

informação, sendo importante para conseguir a adesão às práticas ambientais, de todos os 

públicos que se relacionam com a empresa, para ter agilidade nas respostas ao mercado e para 

integrar os diferentes setores da empresa em prol da causa ambiental e, dessa forma, diminuir 

as divergências. A capacidade de inovação também apareceu nas três fontes, sendo 

evidenciada como importante para implementar inovações nos processos produtivos, 

preservando o meio ambiente e melhorando o desempenho da empresa. Também, para 

instituir a participação da área ambiental no desenvolvimento de novos produtos. 

Abordada em duas fontes, a capacidade de gestão de relacionamento com o 

consumidor/fidelização foi evidenciada tanto nos questionários quanto nos relatórios, sendo 

importante para aprimorar a relação com os clientes, entre os setores da empresa, com órgãos 

do governo e outros públicos com os quais a empresa se relaciona. As outras capacidades 

foram abordadas somente nos questionários, não permitindo a total evidência. 

A seguir, no Quadro 34, são apresentadas as informações coletadas nas entrevistas, 

sobre o porquê de cada um dos conhecimentos e habilidades mencionados ser necessários ao 

desenvolvimento das estratégias ambientais. 

 

Quadro 34 – Informações coletadas nas entrevistas, sobre o porquê cada um dos conhecimentos e habilidades 

mencionados foi necessário para o desenvolvimento das estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

ARH: “São importantes para a própria 

sustentabilidade do negócio. Ou seja, nós estamos 

inseridos em um ambiente e precisamos preservar 

esse ambiente, esses recursos que estão no entorno de 

onde existe uma unidades da [...]. E isso é 

sustentabilidade, é o envolvimento de pessoas, as 

vezes do próprio poder público, da comunidade onde 

a empresa está inserida, da própria empresa, no 

sentido de tomar iniciativa. O mais importante é a 

sustentabilidade do negócio. No campo também nós 

temos alguns projetos que cuidam da propriedade 

rural, de quem cria os suínos e os frangos, pois lá 

também tem que cuidar da sustentabilidade 

AA: “Em relação à capacidade de comunicação, o 

trabalho árduo é mais aqui dentro do que lá fora. Ou 

seja, a comunicação interna. De toda a comunicação 

realizada pela empresa, a interna, eu entendo que é 

90% no sentido de importância. Em todos os anos 

que eu estou aqui, o mais difícil é conscientizar o 

funcionário, de que ele tem que colocar o papel de 

bala no lixo [...]” 

ARH: “É por isso que nós temos as checagens e 

auditorias e monitoramentos.” “Nós ganhamos nas 

auditorias, porque depois saem os indicadores. A 

questão de relacionamento é delicada, pois as pessoas 

não gostam de receber reclamações, não veem como 
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ambiental. É muito importante captar as informações 

do mercado, ter um bom relacionamento com todos 

que fazem parte do dia a dia da empresa e ter 

condições de comunicação interna, ou seja, com 

todos que se relacionam direta e indiretamente com a 

empresa.” 

GCS: “[...] A primeira coisa a ser feita foi estudar o 

mercado, buscar lá fora o conhecimento, fazer 

algumas leituras sobre a teoria e depois colocar em 

prática. Nós temos que ser muito insistentes, quase 

que um missionário, um pregador e isso foi muito 

importante, pois isso valida os projetos e programas, 

porque não adianta ter habilidade e não colocar em 

prática. Aí entra também a atitude da direção da 

organização, de estar à frente, de fazer a coisa 

acontecer. [...] Não adianta somente pensar o hoje, 

principalmente na área ambiental, tem que ser 

permanente, ir revigorando através de outras ações. É 

igual a um planejamento estratégico, tem que sempre 

ser acompanhado.”  

construtivo, ficam se justificando, tentando achar um 

culpado, em vez de fazer uma análise e propor uma 

situação melhor deste momento para frente. Quando 

eu vou visitar um parceiro, tem que ir devagar, eu até 

sei que ele está inadimplente em alguns assuntos, mas 

tem que ir devagar, para que ele concorde que precisa 

melhorar.” 

GU: “A empresa tem que saber o que vai fazer. Por 

exemplo, quando você vai elaborar um projeto para o 

meio ambiente, você tem que saber o que quer, qual é 

o resultado desejado. De que forma pode agredir o 

meio ambiente e de que forma não pode, que tipo de 

tratamento eu vou dar para água, enfim os pontos 

específicos tem que se ter conhecimentos 

dependendo de cada projeto. Conhecer as leis e 

normas é fundamental. Não se pode fazer um projeto 

ambiental para a empresa, ferindo uma norma ou 

legislação.” 

Fonte: a autora. 

 

Na empresa X, os entrevistados relataram que os conhecimentos e habilidades 

mencionados anteriormente foram necessários para o desenvolvimento das estratégias 

ambientais, pela própria sustentabilidade do negócio. Ou seja, para preservar o ambiente onde 

a empresa está inserida. Também, para conseguir a adesão dos funcionários, comunidade, dos 

integrados e poder público. A forma como esses conhecimentos são utilizados é por meio da 

busca de informações no mercado, da construção de relacionamento com todos que fazem 

parte da vida da empresa e para ter condições de comunicação com todos que se relacionam 

direta e indiretamente com a empresa. Foi comentado, ainda, que esses conhecimentos são 

importantes para planejar o futuro da empresa, porém tem que ser uma diretriz da empresa. 

Na empresa Y foi ressaltada a importância da comunicação interna para a 

conscientização dos funcionários. Além da comunicação, a empresa utiliza as auditorias e faz 

monitoramento. Foi abordada a questão do relacionamento interno com os funcionários nas 

diferentes unidades, que é muito delicada. Esses conhecimentos são importantes para se 

definir com clareza aonde a empresa quer chegar, e que resultados quer alcançar. A 

importância do conhecimento técnico também é ressaltada pelos entrevistados. Na sequência 

são descritas, no Quadro 35, as informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade das 

empresas X e Y, sobre o porquê de cada um dos conhecimentos e habilidades mencionados 

ser necessário para o desenvolvimento das estratégias ambientais. 
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Quadro 35 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre o porquê cada um dos 

conhecimentos e habilidades mencionados foi necessário para o desenvolvimento das estratégias 

ambientais 

Empresa X Empresa Y 

 “[...] utiliza o Biogás, fonte de energia limpa, que 

substitui o gás liquefeito de petróleo consumido em 

grande quantidade na indústria. Esta energia 

autossustentável é armazenada em uma Central 

Geradora de Energia Elétrica e todo o seu potencial é 

retirado do gás produzido nas estufas pelos dejetos 

suínos. Esse fator traz a cooperativa uma 

economia de recursos naturais, em especial o 

recurso hídrico [...]” (p. 132) 

 

 “A equipe de Gestão Ambiental da [...] realiza 

reuniões mensais para a tomada de decisões em 

relação à questão ambiental da empresa e 

desenvolver programas internos de cuidado com o 

meio ambiente, [...]. As decisões são tomadas em 

conjunto e trabalhadas em todas as unidades de 

empresa. Campanhas de conscientização e 

investimentos são debatidos e depois apresentados à 

direção da empresa, que tem na sua estratégia o 

cuidado e o zelo com o meio que nos cerca.” (p. 133) 

 

“[...] em cumprimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Realizou-se a conscientização 

dos funcionários e da comunidade com a realização 

de projetos em parceria com os municípios para 

introduzir a coleta seletiva municipal. Foram 

realizadas gincanas educativas, campanhas de 

arrecadação de materiais recicláveis, entre outras 

atividades, para conscientizar os funcionários e 

familiares da necessidade em preservar o ambiente 

em que vivemos.” (p. 133) 

“No decorrer do ano, a Companhia esteve 

envolvida na discussão do acordo setorial para a 

implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, por meio da sua participação no grupo 

coalizão empresarial, coordenado pelo Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem (Cempre).” (p. 68) 

 

 “[...] foi estruturado um sistema de coleta seletiva no 

novo prédio administrativo em Curitiba (PR) e na 

sede em São Paulo (SP). Duas novas construções 

concluídas no ano [...] representam um grande 

avanço na Cultura [nome da empresa] da 

Sustentabilidade, pois foram construídos com os 

conceitos e critérios técnicos do sistema 

Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED), reconhecido mundialmente como o 

benchmark de sustentabilidade para edificações. 

Criado pelo Green Building Council, dos Estados 

Unidos, o selo LEED é o mais usado no mundo para 

atestar que prédios são sustentáveis: construções que 

utilizam métodos e materiais ecologicamente 

corretos.” (p. 68) 

 

“[...] o Programa de Florestas Renováveis age no 

aumento de produtividade nas florestas, 

reduzindo a necessidade de área cultivada para o 

fornecimento de biomassa às indústrias, impactando 

menos o ecossistema.” (p. 70) 

 

“Desenvolvimento de um novo filme stretch para 

utilização em todas as unidades de Lácteos que 

mantém o mesmo desempenho do filme anterior, mas 

que consome 30% menos de material, 

representando aproximadamente 25 mil quilos de 

plástico/ano.” (p. 72) 

 

 “A campanha interna Recicle suas Ideias foi outra 

iniciativa de 2012 para a conscientização de 

funcionários sobre a importância da reciclagem e 

do consumo consciente. Criou-se um padrão de 

reciclagem nos prédios administrativos, similar ao 

programa já existente nas fábricas que é focado no 

consumo pessoal de papel toalha, papel ofício de 

impressão e copo descartável, com o objetivo de 

estimular a mudança de hábitos dentro e fora de 

casa.” (p. 70) 

 

“[...] Em 2012, foi iniciado um diagnóstico de 

avaliação das fontes hídricas nas unidades fabris 
que está previsto para terminar em 2015. [....] Os 

estudos servem de base para definir a possibilidade 

de expansões nas fábricas, procedimentos 

específicos para a operação, projetos de melhoria de 

eficiência, redução de consumo e aumento de reuso. 

[...]” (p. 75) 

Fonte: a autora. 
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Da mesma forma, conforme apresentado na questão anterior, a utilidade dos 

conhecimentos está demonstrada pelas conquistas das empresas, relacionadas às questões 

ambientais. A capacidade de inovação está evidente em processos de reciclagem, redução das 

emissões de GEE, reuso de água, utilização de energias renováveis, construções sustentáveis, 

embalagens que agridem menos o meio ambiente, entre outras. A capacidade de informação 

aparece nos programas de conscientização dos funcionários e comunidades do entorno da 

empresa, e a capacidade de relacionamento está evidente na forma como a questão ambiental 

é conduzida entre os diversos setores da empresa e, também, pelo envolvimento em 

movimentos empresariais que representam o setor. Percebe-se também a utilização da 

capacidade de planejamento estratégico, pelo envolvimento de diferentes áreas para a tomada 

de decisão e pela realização de diagnósticos para planejar ações futuras. 

Para evitar a repetição de análises anteriormente realizadas, no cruzamento das fontes 

apresentadas no Quadro 36, foram utilizadas as informações do Quadro 19, constante no item 

4.2 (p. 76), que corresponde às capacidades de marketing coletadas por meio de questionário.  

 

Quadro 36 – Cruzamento das três fontes de pesquisa, sobre o porquê cada um dos conhecimentos e habilidades 

de marketing ser necessários para o desenvolvimento das estratégias ambientais 

Questionários Relatórios Entrevistas 

Capacidade de planejamento estratégico: 

Entender melhor o mercado; Conseguir atender as 

necessidades dos consumidores finais que têm 

consciência ambiental; Planejar a instalação de novas 

fábricas, levando em consideração a questão ambiental; 

Definir o tempo de decomposição de uma embalagem e 

atender as exigências dos clientes potenciais (grandes 

redes de supermercados); Acompanhar as tendências de 

mercado, para saber sobre novas práticas de reciclagem e 

descobrir parceiros que tenham destinação mais correta 

para os resíduos; 

Acompanhar a concorrência, e muitas vezes adotar 

práticas ambientais que sejam superiores e que alcancem 

melhor resultado; 

Avaliar a demanda de mercado, inclusive a demanda 

para a reciclagem de resíduos gerados pela empresa; 

Monitorar o mercado de forma sistêmica, com a 

utilização de ferramentas que permitam saber qual é a 

fatia de mercado que a empresa tem e de que forma pode 

conseguir vantagem competitiva; Descobrir 

oportunidades a serem exploradas no mercado e planejar 

as ações futuras. 

Conquistar 

muitos 

resultados 

positivos, por 

meio das 

questões 

ambientais.  

 

Envolvimento 

de diferentes 

áreas da 

empresa, para a 

tomada de 

decisão; 

 

Realização de 

diagnósticos 

para planejar 

ações futuras. 

 

Desenvolvimento das 

estratégias de 

sustentabilidade ambiental, 

pela própria sustentabilidade 

do negócio. Ou seja, para 

preservar o ambiente onde a 

empresa está inserida. 

Buscar informações no 

mercado; 

Planejar o futuro da empresa; 

Ter a questão ambiental como 

uma diretriz da empresa; 

Ter na empresa bons 

profissionais com 

conhecimento técnico e 

mantê-los atualizados; 

Fazer monitoramento e 

auditorias. 

Capacidade de distribuição da informação: 

Responder ao mercado com agilidade, por exemplo, no 

caso de poluição de um rio, a empresa precisa ser ágil 

para fazer a correção e atuar na causa; Ter rapidez para 

atender as demandas do mercado; Compartilhar 

informações, principalmente entre as pessoas que tem 

cargos de gestão, já que a questão ambiental faz parte da 

cultura da empresa; Trabalhar com o mesmo 

Realizar 

programas de 

conscientização 

dos funcionários 

e comunidades 

do entorno da 

empresa. 

Conseguir a adesão dos 

funcionários, comunidade, 

dos integrados e poder 

público; 

Construir relacionamentos 

com todos que fazem parte da 

vida da empresa e para ter 

condições de comunicação 
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direcionamento em todos os setores; Integrar os 

departamentos para que possam fazer a parte que lhes 

cabe no processo. Por exemplo, os custos dos projetos 

ambientais e a decisão de destinação de resíduos; 

Diminuir as divergências entre os setores, por meio de 

um sistema de informação de marketing. 

com todos que se relacionam 

direta e indiretamente com a 

empresa; 

Conscientizar os funcionários 

por meio de programas de 

comunicação interna. 

Capacidade de serviços aos clientes: 

Viabilizar as estratégias ambientais, pois por meio de um 

sistema para receber as reclamações entre setores e 

unidades, pode aumentar o comprometimento dos 

funcionários com o seu trabalho e com a preservação dos 

recursos; Ter qualidade nos serviços e dar resposta 

rápida ao cliente, seja para atender as suas expectativas, 

ou para receber as queixas; Atender de forma 

customizada os clientes que exigem essa diferenciação 

da empresa;Também ocorre atendimento customizado 

para os clientes internos, que precisam atender às normas 

ambientais, como, por exemplo, um padrão específico de 

ralos, grau de pureza da água, etc.; Buscar o 

comprometimento dos fornecedores que devem seguir as 

normas ambientais, para não afetar negativamente os 

indicadores da empresa e também para disseminar a 

imagem da empresa. 

  

Capacidade de monitoramento de valor/satisfação:  

Entender o que realmente representa valor para o cliente 

e até que ponto a questão ambiental é percebida; 

Monitorar a satisfação dos funcionários e da comunidade 

do entorno; Possibilitar o acesso da empresa, às 

reclamações e sugestões dos diferentes públicos. 

  

Capacidade de gestão de relacionamento com o 

consumidor / fidelização:  

Aprimorar as relações com grandes clientes que fazem 

auditorias na empresa, verificando as certificações, 

qualidade do processo e produto e a questão do meio 

ambiente; Segmentar o mercado e perceber as diferenças 

nas necessidades de cada cliente; Identificar quais são os 

clientes que valorizam a questão ambiental; Sistematizar 

todas as informações relacionadas à questão ambiental, 

pois alguns clientes exigem a certificação (ISO) e outros 

documentos, exigem também o preenchimento de 

questionários, além da realização de vistorias. 

Conduzir as 

questões 

ambientais, 

entre os 

diversos setores 

da empresa; 

 

Envolvimento 

da empresa em 

movimentos 

empresariais, 

que representam 

o setor. 

Conseguir a adesão dos 

funcionários, comunidade, 

dos integrados e poder 

público; 

Construir relacionamentos 

com todos que fazem parte da 

vida da empresa e para ter 

condições de comunicação 

com todos que se relacionam 

direta e indiretamente com a 

empresa. 

Capacidade de gestão da carteira de clientes: 

Diferenciar os clientes e parceiros-chave. No caso dos 

parceiros eles são fundamentais para que a empresa 

consiga cumprir as normas ambientais, por exemplo, 

parceiros que fazem a compostagem de resíduos. 

  

Capacidade de gestão da força de venda: 

Levar a imagem da empresa (que respeita o meio 

ambiente) para todos os lugares, onde os vendedores 

forem. 

  

Capacidade de gestão de produtos e marcas:  

Implantar as estratégias ambientais, pois o portfólio pode 

mudar dependendo da estratégia; Avaliar previamente as 

embalagens dos produtos, em relação ao descarte das 

mesmas.  

Definir onde e como colocar um produto no mercado, 

avaliando as características e a cultura de cada região; 

Trabalhar a imagem da marca, já que os indicadores da 

empresa são divulgados em várias mídias, ligando a 
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marca ao respeito pelo meio ambiente; Avaliar o descarte 

das embalagens que levam a marca da empresa, caso não 

seja feito corretamente, pode associar a marca a uma 

imagem negativa; Adotar a comunicação integrada na 

empresa, para que todos saibam o que a empresa faz, 

tanto os clientes, como funcionários e também os 

parceiros. Isto ajuda a disseminar a imagem da empresa, 

que também é feita pela comunicação visual.  

Capacidade de gestão da inovação: 

Atender demandas que exijam da empresa 

sustentabilidade ambiental; Instituir a participação da 

área ambiental no desenvolvimento de produtos, 

avaliando previamente as questões relacionadas ao 

descarte de embalagens e destinação de resíduos gerados; 

Incentivar a inovação, que promove a sustentabilidade no 

negócio e viabilizar que qualquer funcionário da empresa 

possa compartilhar informações que possam gerar 

inovações. 

 

Implementar 

inovações nos 

processos de 

reciclagem, 

redução das 

emissões de 

GEE, reuso de 

água, utilização 

de energias 

renováveis, 

construções 

sustentáveis, 

embalagens que 

agridem menos 

o meio 

ambiente, entre 

outras. 

 

Capacidade de gestão do canal de distribuição: 

Disseminar a imagem e também viabilizar o 

cumprimento das normas ambientais, por meio dos 

membros do canal de distribuição. Isso ocorre também 

com os parceiros que fazem a destinação dos resíduos. 

Se isso não for feito da forma correta, a empresa é 

penalizada. Avaliar qual parceiro representa melhor 

custo/benefício e para fazer que os membros do canal, 

entendam o que é a empresa e como ela funciona. A 

auditoria é uma forma de monitorá-los; Viabilizar a 

participação dos membros do canal no planejamento de 

novos produtos, já que muitos deles estão próximos do 

mercado consumidor; 

Gerir os preços dos produtos, para não afetar 

negativamente os parceiros que fazem a destinação dos 

resíduos. 

  

Capacidade de gestão de preços: 

Diminuir o impacto do preço no produto final, devido à 

implementação de uma prática ambiental, ou o 

cumprimento de uma norma, já que muitos clientes ainda 

não valorizam a questão ambiental; Monitorar os 

concorrentes que muitas vezes são empresas menores, 

que não têm as mesmas obrigações de investir em 

práticas ambientais, e por isso conseguem oferecer 

melhores preços. 

  

Fonte: a autora. 

 

Apesar de todas as capacidades serem mencionadas como necessárias nos 

questionários, somente algumas foram evidenciadas nas entrevistas e relatório. As que 

apareceram nas três fontes foram: capacidade de planejamento estratégico, capacidade de 

distribuição da informação e capacidade de relacionamento com o cliente/fidelização. A 
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capacidade de gestão da inovação foi evidenciada nos questionários e nos relatórios. Ressalta-

se que duas informações coletadas nas entrevistas são similares nas capacidades de 

distribuição da informação e de relacionamento com o cliente/fidelização. 

Comparando esses resultados aos de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), pode-se 

perceber algumas similaridades e algumas discrepâncias, conforme Quadro 37. 

 

Quadro 37 – Comparativo entre este estudo e o de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), sobre como e porque as 

capacidades de marketing são necessárias para a implementação das estratégias ambientais 

 Capacidade de planejamento estratégico 

Como? Por quê? 

Este estudo 

Monitorar o mercado (clientes, 

fornecedores, distribuidor, concorrentes, 

órgãos públicos e comunidade do 

entorno) e acompanhar as tendências; 

Conseguir atender as necessidades dos consumidores 

finais que tem consciência ambiental; 

Saber sobre novas práticas de reciclagem e descobrir 

parceiros que tenham destinação mais correta para os 

resíduos; 

Planejar a instalação de novas fábricas, 

levando em consideração a questão 

ambiental; 

Avaliar a quantidade de água necessária no processo 

produtivo, quantidade de resíduos que serão gerados, 

verificar se a área prevista para instalação é uma 

APP (área de preservação permanente); 

Verificar se existe demanda para a reciclagem dos 

materiais gerados; 

Inserir os profissionais da área ambiental 

na elaboração de todos os projetos da 

empresa. 

Evitar problemas relacionados à destinação de 

resíduos, consumo de recursos, reciclagem de 

materiais e tempo de decomposição das embalagens 

dos produtos. 

Mariadoss, 

Tansuhaj e 

Mouri 

(2011) 

_____ _____ 

 Capacidade de distribuição da informação 

Este estudo 

Ter um sistema de informação eficaz, 

que possibilite a empresa ter acesso às 

informações internas e externas; 

No caso de poluição de um rio, a empresa precisa ser 

ágil para fazer a correção e atuar na causa; 

Dar resposta rápida às reclamações dos clientes; 

Corrigir processos que possam gerar problemas 

ecológicos; 

Realizar conscientização ambiental com 

todos os funcionários e também com os 

outros públicos envolvidos na atividade 

da empresa. 

Manter as certificações ambientais; 

Evitar problemas legais; 

Dar exemplo de comportamento ambiental; 

Alinhar o trabalho de todos os setores da empresa, à 

questão ambiental; 

Evitar divergências entre os setores envolvidos na 

aprovação e manutenção das práticas ambientais. 

Mariadoss, 

Tansuhaj e 

Mouri 

(2011) 

_____ _____ 

 Capacidade de relacionamento com o cliente/fidelização 

Este estudo 

Aprimorar as relações com grandes 

clientes revendedores 

Evitar problemas nas auditorias para manter os 

contratos; 

Identificar segmentos de mercado; Atender as necessidades dos clientes com 

consciência ambiental; 

Conduzir as questões ambientais, entre 

os diversos setores da empresa; 

Para que realmente faça parte da cultura da empresa; 

Envolvimento da empresa em 

movimentos empresariais; 

Conseguir melhorias em relação às políticas 

ambientais para o setor; 
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Conseguir a adesão à causa ambiental, 

de todos os stakeholders; 

Manter as certificações; 

Evitar problemas legais; 

Melhorar a imagem da empresa. 

Mariadoss, 

Tansuhaj e 

Mouri 

(2011) 

Criar parcerias com os stakeholders; Encontrar soluções ecologicamente corretas, para 

destinação dos resíduos industriais; 

Envolver organizações externas para 

criar políticas e incentivos de mercado 

que viabilizem práticas sustentáveis; 

Aumentar o comportamento de reciclagem em 

empresas parceiras; 

Envolver os clientes e membros do canal 

em inovação de produtos; 

Aumentar a conversão de resíduos em subprodutos;  

Criar novos produtos, necessários para 

alguns setores realizarem os processos 

produtivos, sem agredir o meio 

ambiente; 

Atender uma demanda de mercado específica, por 

meio de parcerias entre empresas; 

Incorporar os princípios da 

sustentabilidade nos fornecedores e 

clientes. 

Fazer que os fornecedores e clientes sigam princípios 

de sustentabilidade durante a execução do contrato. 

 Capacidade de gestão da inovação 

Este estudo 

Atender demandas que exijam da 

empresa sustentabilidade ambiental; 

Conquistar novos mercados e clientes; 

 

Instituir a participação da área ambiental 

no desenvolvimento de produtos; 

Avaliar previamente as questões relacionadas ao 

descarte de embalagens, destinação de resíduos 

gerados e consumo de recursos; 

Evitar problemas legais e manter as certificações; 

Viabilizar que qualquer funcionário da 

empresa possa compartilhar informações 

que venham gerar inovações; 

Incentivar a inovação, que promove a 

sustentabilidade no negócio; 

Aproveitar todas as oportunidades de inovar; 

Implementar inovações em todos os 

processos da empresa; 

Aumentar o volume de material reciclado, reduzir as 

emissões de GEE, aumentar o reuso de água, utilizar 

maior percentual de energias renováveis, realizar 

construções sustentáveis, priorizar o uso de 

embalagens que agridem menos o meio ambiente, 

entre outras. 

Mariadoss, 

Tansuhaj e 

Mouri 

(2011) 

Promover a integração entre diversos 

setores, para a conversão rentável de 

subprodutos; 

Maior eficiência na eliminação de resíduos da 

empresa; 

Elaboração de programas de 

compensação de carbono com clientes 

de negócios; 

Aumento da motivação para reduzir a pegada de 

carbono em produtos vendidos; 

Desenvolvimento de inovações 

incrementais, descobrindo usos 

inovadores para os resíduos industriais; 

Maior eficiência na eliminação de resíduos da 

empresa; 

Desenvolver inovações para alimentar as 

vendas de produtos primários empresa; 

Aumento do uso de inovações a nível do cliente para 

reduzir as emissões no meio ambiente; 

Desenvolver novos produtos para 

mitigar os problemas de sustentabilidade 

críticas; 

Melhorar o comportamento de sustentabilidade por 

parte das empresas clientes; 

Desenvolver inovações em material de 

embalagem para mitigar as questões 

ambientais de material de embalagem. 

Reduzir custos e desperdícios por mudança de 

comportamento em reciclar e reutilizar. 

Fonte: a autora. 

 

Percebe-se no Quadro 37 (p. 121), espaços não preenchidos em razão de algumas 

capacidades de marketing não terem sido evidenciadas no estudo de Mariadoss, Tansuhaj e 

Mouri (2011). No entanto, muitas das capacidades evidenciadas por esses autores também não 

aparecem neste estudo, como as capacidades de marketing de gestão da força de venda, gestão 
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de produtos e marcas, gestão de canal e distribuição e gestão de preço. Da mesma forma isso 

ocorre com algumas capacidades resultantes deste estudo, como a capacidade de marketing de 

planejamento estratégico e distribuição da informação. Isto se deve às diferenças das 

empresas pesquisadas e ao foco do estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011), que está 

em estratégias de sustentabilidade baseadas em inovações e a relação com o desempenho das 

empresas. 

As empresas pesquisadas neste estudo ainda estão no estágio de prevenção 

(MAIMON, 1994), onde a variável ambiental ainda não é considerada como estratégia para 

alcançar vantagem competitiva. Ao contrário, no estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri 

(2011), as empresas pesquisadas provavelmente estão no estágio proativo, lucrando com as 

práticas ambientais.  

Na sequência são apresentadas, no Quadro 38, as informações coletadas nas 

entrevistas sobre os treinamentos e capacitações que a empresa promoveu para que fosse 

possível desenvolver as estratégias de sustentabilidade ambiental nas empresas X e Y e de que 

forma eles contribuíram. 

 

Quadro 38 – Informações coletadas nas entrevistas, sobre os treinamentos e capacitações que a empresa 

promoveu para conseguir implantar as estratégias ambientais, e de que forma eles contribuíram 

Empresa X Empresa Y 

ARH: “A gente trabalha de duas formas, a 

primeira é buscar capacitações externas e 

levar as pessoas-chave, que são, por exemplo, 

os encarregados ambientais” 

“[...] trazer alguma empresa para dentro da 

[...] para fazer um evento in company, com 

uma capacitação mais técnica [...]” 

 “[...] é melhor ter um grupo de pessoas 

capacitadas que depois participam de um 

congresso, ou um curso externo, ou traz para 

empresa e faz um curso in company para esse 

grupo de pessoas e depois dissemina.” 

“Nós temos uma formação permanente para 

quem entra na empresa, que é o programa 

reciclagem vida, trabalhando as questões de 

reciclagem, conservação de energia, 

conservação da água, da redução do 

desperdício.” 

“Eu diria que o treinamento é fundamental 

para a gente conseguir trabalhar algumas 

estratégias.” 

“[...] por algum motivo a direção de 

determinada unidade deixou de fazer a 

capacitação por um tempo, e percebemos que 

o programa caiu, então retomamos devido à 

sua importância. Via de regra o treinamento 

traz bons resultados para as estratégias 

ambientais.” 

ARH: “Tem coisas que já vêm prontas, como normas que 

são implantadas na empresa, que são mantidas por meio de 

auditorias e checagens e indicadores.”  

“Treinamentos específicos, nós tivemos de auditores. Eu 

tenho um treinamento externo de auditor líder, que me 

habilita a treinar os demais funcionários da empresa para 

trabalharem como auditores internos, na questão de ISO de 

auditorias internas.” 

“Então tem essas normas corporativas que nós fizemos 

treinamentos para públicos específicos. Uma parte de 

normas de gestão que se ligam com as do meio ambiente, 

que as pessoas são treinadas, na parte operacional, treinadas 

em padrões mais específicos para desenvolverem as tarefas 

deles.” 

AA: “Tem a parte de leis, que foram revistas e atualizadas. 

Agora tem a 14.635, que é a Lei Estadual do Meio 

Ambiente, que foi executada aqui no estado e depois foi 

levada para o Brasil e está em fase de aprovação. No estado 

está em vigência há dois anos. Essas leis foram aprimoradas 

e isso significa colocar mais itens, reduzir os indicadores e a 

empresa tem que reagir, tem que atender, e para isso tem que 

buscar práticas, recursos, tem que treinar as pessoas.” 

ARH: “Primeiro a empresa tem que ter todo esse 

levantamento da legislação, aí nós temos que ver se isso se 

aplica aqui na empresa. Em caso positivo, nós temos que ver 

se temos que fazer alguma ação para que a lei seja cumprida 

aqui dentro. Então às vezes tem que se adaptar em pequenos 

prazos. Então tem que buscar o entendimento e treinamentos 
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GCS: “Hoje nós temos 11 canais de 

comunicação dentro da empresa, e usamos 

esses canais para conscientizar os nossos 

funcionários e a família dele também.” 

 “Então todas as pessoas que passam pelo dia 

de integração recebem o treinamento, e depois 

durante o ano, vão acontecendo atividades 

relacionadas à questão ambiental, desde o uso 

da água e agora nós estamos com uma 

campanha que trata sobre a água que o 

funcionário vai usar em casa. Aquele que 

conseguir diminuir a quantidade de água que 

usa em casa, vai concorrer a prêmios.”  

“Por exemplo, nós temos unidades que fazem 

a coleta do óleo, os funcionários trazem o óleo 

para a empresa, ganham uma cartela, por estar 

contribuindo, mas nós queremos mostrar para 

ele o quanto isso é importante.” 

“Essa semana teve o dia da árvore, que nós 

fizemos mini doors, display de mesa, matérias 

no nosso jornal, entre outras ações. Nós 

trabalhamos muito as datas comemorativas, 

como o dia da água, o dia mundial do meio 

ambiente, dia da árvore, dia da terra, dia do 

solo, porque tudo isso já está incorporado, 

para nós é algo natural.” 

“Nós estamos fazendo também na 

comunidade. O dia em que comemoramos o 

dia da água foi no dia mundial do 

cooperativismo. Então nós fizemos muitas 

ações com a comunidade, com mais de cinco 

mil funcionários envolvidos, com a limpeza de 

rios, de mata ciliar, fizemos uma caminhada 

em Chapecó e o pessoal se mobiliza mesmo.” 

 

 

da parte técnica e correr atrás dos recursos.” 

ARHT: “A política do meio ambiente é uma diretriz que 

nos direciona em várias situações do meio ambiente, como, 

por exemplo: como separar o lixo, como contribuir para 

economizar energia, água. Se acontecer uma situação de 

emergência, como devo atuar. Então essa política é a nossa 

diretriz. Isso é transmitido através de treinamentos para 

todos os funcionários.” “E terceiros também. E também os 

transportadores. Todos os funcionários recebem esse 

treinamento, independente do setor no qual trabalha.” 

“O próprio 5S tem isso.” “Pela separação do lixo e toda a 

atividade tem uma IT, que é uma instrução de trabalho, que 

ensina como fazer. Então se o trabalho é desossar uma coxa, 

tem uma instrução de como fazer e também como aquele 

trabalho vai influenciar na questão ambiental.” 

“Por exemplo, uma atividade que eu tenho lá na área de light 

que utiliza óleo. Aquele galão de óleo, para onde ele vai, o 

que o nosso fornecedor faz com ele. Então todo esse 

controle nós temos.” 

AG: “Antes do funcionário começar a exercer a tarefa, o 

funcionário tem que receber o treinamento da IT, mudou de 

tarefa, mudou a IT. O treinamento é muito abrangente, na 

integração, quando o funcionário entra na empresa, fala-se 

também sobre sustentabilidade, sobre as políticas do meio 

ambiente.”  

ARHT: “O principal intuito da empresa em fazer esses 

treinamentos é o de conscientizar sobre a importância do 

meio ambiente, da sustentabilidade, explicar o que é a 

sustentabilidade, e principalmente disseminar para os 

familiares, para os vizinhos para os amigos.” 

“Hoje nós temos uma ferramenta que é o SSMA – saúde, 

segurança e meio ambiente. Toda vez que eu reunir as 

pessoas para treinamentos, ou para uma reunião, ou para um 

bate-papo, tenho que fazer o momento SSMA. Então 

qualquer treinamento que eu participe, o instrutor vai fazer 

uma fala sobre um dos temas desse programa.” 

GU: “Nós fizemos treinamentos de uma semana para a ISO 

14.000, olhamos norma por norma. Depois de treinados 

viramos auditores para fazer as auditorias internas, para 

verificar como estava a aplicação.” 

“Existe o instituto [nome da companhia] de sustentabilidade 

com profissionais que fazem esse trabalho e que estão 

seguidamente sendo treinados e desenvolvidos, não só para 

área ambiental. É um trabalho realizado em conjunto com a 

comunidade do entorno, onde entra a parte ambiental e a 

sustentabilidade como um todo.” 

“Temos também treinamentos com órgãos externos, 

consultorias externas, nós temos o corporativo na 

companhia, composto por engenheiros, bioquímicos, físicos, 

que são os CIEX. Eles estão lá em cima no guarda-chuva, 

então eles olham toda a empresa e essas pessoas tem grande 

conhecimento e transmitem esse conhecimento para nós nas 

unidades.” 

Fonte: a autora. 

 

A empresa X faz capacitações técnicas na área ambiental, com grupos de funcionários 

que, posteriormente, serão os disseminadores das informações. Ela faz também uma 

capacitação, com quem entra na empresa trabalhando as questões de reciclagem, conservação 
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de energia, conservação da água e redução do desperdício. Desenvolve campanhas 

incentivando os funcionários a ter um comportamento ecologicamente correto, e aqueles que 

se destacarem na atividade são premiados. Realiza eventos em datas especiais, como dia da 

árvore, água, meio ambiente, entre outros. Promove também atividades para a comunidade, 

com o envolvimento dos funcionários, que são alusivas ao meio ambiente. Um entrevistado 

ressaltou que se os treinamentos não forem contínuos, fica difícil manter as práticas 

ambientais.  

Na empresa Y foi ressaltado o treinamento para formação de auditores internos, para 

as auditorias da ISO. Treinamentos específicos para o desenvolvimento de tarefas e para 

atualização no caso de mudanças nas leis ambientais. Também é feita a conscientização dos 

funcionários e de todos os envolvidos com as rotinas da empresa. No caso dos funcionários, 

quando ele entra na empresa já recebe uma capacitação específica sobre a sua função e sobre 

o meio ambiente. A empresa tem um programa que obriga a inserção da questão ambiental, 

em todos os eventos realizados com os funcionários. Ressaltou-se também a existência de um 

instituto, que cuida dessa questão, envolvendo funcionários e comunidade do entorno. 

Existem também treinamentos com empresas externas, consultorias e o pessoal técnico da 

corporação, que oferece suporte às unidades. Na sequência são apresentadas, no Quadro 39, as 

informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre os treinamentos e capacitações 

que a empresa promoveu para conseguir implantar as estratégias de sustentabilidade 

ambiental e de que forma eles contribuíram. 

 

Quadro 39 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre os treinamentos e capacitações que 

a empresa promoveu para conseguir implantar as estratégias ambientais e de que forma eles 

contribuíram 

Empresa X Empresa Y 

“[...] em cumprimento à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Realizou-se a conscientização dos funcionários 

e da comunidade com a realização de projetos em 

parceria com os municípios para introduzir a coleta 

seletiva municipal. Foram realizadas gincanas 

educativas, campanhas de arrecadação de materiais 

recicláveis, entre outras atividades, para conscientizar os 

funcionários e familiares da necessidade em preservar o 

ambiente em que vivemos.” (p. 132-133). 

“A equipe de Gestão Ambiental da empresa realiza 

reuniões mensais para a tomada de decisões em relação à 

questão ambiental da empresa e desenvolver programas 

internos de cuidado com o meio ambiente [...]. As 

decisões são tomadas em conjunto e trabalhadas em 

todas as unidades de empresa. Campanhas de 

conscientização e investimentos são debatidos e depois 

apresentados à direção da empresa, que tem na sua 

estratégia o cuidado e o zelo com o meio que nos cerca.” 

“A campanha interna Recicle suas Ideias foi outra 

iniciativa de 2012 para a conscientização de 

funcionários sobre a importância da reciclagem e do 

consumo consciente. Criou-se um padrão de 

reciclagem nos prédios administrativos, similar ao 

programa já existente nas fábricas que é focado no 

consumo pessoal de papel toalha, papel ofício de 

impressão e copo descartável, com o objetivo de 

estimular a mudança de hábitos dentro e fora de 

casa.” (p. 68). 

“Todas as ações para reduzir emissões estão 

alinhadas aos programas Gestão Integrada de 

Fornecedores (GIF) e Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente (SSMA). [...] No contexto do SSMA, 

todas as operações da companhia executarão em 

2013 o Programa Despoluir, que estava 

implementado só na Região Sul. A partir de 2014, 

essa iniciativa será integrada ao GIF, sendo a 
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(p. 133). 

“[...] foi desenvolvido um projeto para coletar óleo de 

cozinha usado, em 2012. Todo o óleo coletado foi doado 

a entidades que produzem produtos derivados do 

mesmo, como o sabão.” (p. 133). 

“Campanhas de conscientização são desenvolvidas e os 

funcionários incentivados a reduzir o consumo de água, 

que após utilizada é tratada e devolvida ao meio 

ambiente com excelente qualidade. Um moderno 

laboratório é mantido para monitorar as águas e 

efluentes, demonstrando o cuidado com o meio 

ambiente.” (p. 133). 

“[...] destaca-se o Programa Reciclagem Vida, que no 

ano de 2012 contribuiu com o recolhimento de 

4.314.699,54 Kg de materiais recicláveis, que seriam 

enviados aos aterros da região.” Conforme descrito no 

Relatório de Sustentabilidade - 2012, por meio da 

reciclagem, a empresa conseguiu preservar 322.846,16 

Kg de petróleo (reciclagem de 2.483.432,0 Kg de 

plástico), 586.856,55 Kg de matéria-prima (reciclagem 

de 586.856,54 Kg de metal), e 24.312,42 árvores 

(reciclagem de 1.215.621,0 Kg de papel) (p. 134). 

“[...] a empresa promove a campanha “Carona Amiga”, 

com o objetivo de incentivar os funcionários a deixar o 

carro em casa, evitando o lançamento do gás carbônico 

na natureza.” (p. 134). 

“Em comemoração ao Dia da Árvore foram distribuídas 

mudas de árvores nativas aos funcionários, em parceria 

com os viveiros municipais da região.” (p. 134). 

“No Dia da Água são promovidos encontros “Amigos do 

meio ambiente” para a limpeza de riachos próximos das 

unidades da empresa.” (p. 135). 

“O programa A Turminha da Reciclagem sensibiliza 

crianças e adolescentes da rede municipal, estadual e 

particular, de 6 a 14 anos, da importância da separação 

correta de resíduos, com uma linguagem lúdica e 

divertida [...] A escola é convidada a participar de um 

projeto de responsabilidade social e ambiental. No final 

de cada ano, as escolas escrevem um case e é realizada 

uma seleção com as melhores práticas. As escolas 

ganhadoras recebem um troféu e as demais participantes, 

um certificado. Em 2012 foram inscritos 39 projetos [...] 

Em 2012, o programa beneficiou 34.021 crianças e 

adolescentes, em 504 ações.” (p. 136). 

execução de responsabilidade dos transportadores. 

|GRI EN29|.” 

 

Fonte: a autora. 

 

Nos relatórios foram evidenciadas principalmente campanhas de conscientização. Na 

empresa X, para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, realizou-se a 

conscientização dos funcionários e da comunidade com a realização de projetos em parceria 

com os municípios para introduzir a coleta seletiva municipal. Também foram realizadas 

campanhas para coleta de óleo de cozinha, redução do consumo de água, redução do 

lançamento de gás carbônico no meio ambiente, programas de reciclagem com os 

funcionários e crianças, limpeza de riachos próximos da empresa e comemorações a datas 

alusivas ao meio ambiente. Na empresa Y foi evidenciada uma campanha de conscientização 
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dos funcionários, com padronização da reciclagem nos prédios administrativos e ações para 

reduzir as emissões, alinhadas aos programas Gestão Integrada de Fornecedores (GIF) e 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA). A seguir são apresentadas, no Quadro 40, as 

informações coletadas por meio da aplicação de questionários, sobre os treinamentos e 

capacitações que a empresa promoveu para conseguir implantar as estratégias de 

sustentabilidade ambiental e de que forma eles contribuíram para isso. 

 

Quadro 40 – Informações coletadas por meio da aplicação de questionários, sobre os treinamentos e capacitações 

que a empresa promoveu para conseguir implantar as estratégias ambientais e de que forma eles 

contribuíram 

Empresa X Empresa Y 

ARH: “[...] Os departamentos têm que estar 

integrados. Por exemplo, o RH não está diretamente 

relacionado ao mercado, mas tem que fazer a parte 

dele, para que as coisas aconteçam.” 

GCS: “[...] Tem que ter essas habilidades para 

coordenar isso tudo. Tanto que para o ciclo do SIM 

funcionar, se você não tiver a capacidade de 

coordenar os departamentos para que tudo ande na 

mesma sincronia, as coisas não acontecem.” 

“[...] Porque se não fizer isso (plano estratégico de 

comunicação interna) o funcionário nunca vai se 

comprometer. Então de vez em quando tem que 

verificar isso. Lembrar os funcionários sobre o 

consumo de energia, água e lixo.” 

ARH: “[...] Nós temos um processo formal para 

capacitação da nossa força de venda. [...] Ou seja, 

levar a imagem da empresa para todos os locais onde 

eles forem.” 

GCS: “[...] Tem que fazer essa gestão de vez em 

quando. Isso existe dentro da empresa e o nosso 

departamento de qualidade vai visitar o nosso 

distribuidor, eles vem visitar as fábricas, então nós 

temos isso, justamente para aproximar e fazer ele 

entender o nosso negócio. É fazer ele se integrar do 

nosso negócio e dos nossos processos.” 

ARH: “Nós trazemos eles aqui na empresa. Os 

nossos grandes distribuidores vêm até a empresa 

conhecer. Até o próprio vendedor vem conhecer, 

porque ele atua longe daqui, por exemplo, no estado 

de Goiás, então ele precisa ter uma ideia do que é a 

empresa.” 

AA: “Pela questão do custo dos projetos e também 

pela geração de resíduos. Por isso que os setores têm 

que conversar, para reduzir impactos.” 

ARH: “Agora os novos projetos envolvem todos os 

setores, a questão de custos, de produtividade, de 

meio ambiente de segurança, então agora nenhum 

projeto pode ser encaminhado sem passar por todas 

as áreas.” 

ARHT: “[...] Para que não ocorram divergências 

entre os setores. Por exemplo, o marketing está 

desenvolvendo um produto e uma outra área não vai 

aceitar, por não ser viável.” 

AA: “Na auditoria isso é feito. Eu pergunto se eles 

(membros do canal) conhecem a nossa política e já 

passo orientação. Então existe uma troca de 

informação (com os membros do canal).” 

Fonte: a autora. 

 

Nos questionários as questões relacionadas aos treinamentos não são muito evidentes. 

Na empresa X aparece a importância dos departamentos estarem integrados, de trabalharem 

de forma alinhada, porém não foram citados treinamentos e capacitações para que isso 

aconteça. Também aparecem informações sobre visitas técnicas de distribuidores e 

vendedores para maior conhecimento do negócio. Também é abordada a questão de 

conscientização dos funcionários. Da mesma forma, na empresa Y, aparece a necessidade de 
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integração dos setores, porém sem evidenciar se são feitos treinamentos e capacitações para 

que isso ocorra. Fica evidente, igualmente, que nas auditorias dos membros do canal de 

distribuição são feitas orientações. Na sequência é apresentado, no Quadro 41, o cruzamento 

das três fontes de pesquisa sobre os treinamentos e capacitações que a empresa promoveu 

para conseguir implantar as estratégias de sustentabilidade ambiental e de que forma eles 

contribuíram. 

 

Quadro 41 – Cruzamento das três fontes de pesquisa, sobre os treinamentos e capacitações que a empresa 

promoveu para conseguir implantar as estratégias ambientais e de que forma eles contribuíram 

 Entrevistas Relatórios Questionários 

Treinamentos 

específicos 

Capacitações técnicas com grupos 

de funcionários que posteriormente 

serão os disseminadores das 

informações e treinamento para 

formação de auditores internos, 

para as auditorias da ISO; 

Capacitação específica com quem 

entra na empresa sobre a sua 

função e sobre o meio ambiente;  

Treinamentos específicos para 

atualização no caso de mudanças 

nas leis ambientais; 

Treinamentos com empresas 

externas, consultorias e o pessoal 

técnico da corporação, que dá 

suporte para as unidades. 

Não evidenciado nos 

relatórios. 

Nas auditorias dos 

membros do canal de 

distribuição, são feitas 

orientações; 

 

Conscientização Desenvolvimento de campanhas 

incentivando os funcionários a ter 

um comportamento ecologicamente 

correto; 

Realização de eventos em datas 

especiais, como dia da árvore, 

água, meio ambiente, entre outros; 

Programa que obriga a inserção da 

questão ambiental, em todos os 

eventos realizados com os 

funcionários. 

 

 

 

Conscientização dos 

funcionários e da 

comunidade com a 

realização de projetos em 

parceria com os 

municípios para 

introduzir a coleta 

seletiva municipal; 

Campanhas para coleta 

de óleo de cozinha, 

redução do consumo de 

água, redução do 

lançamento de gás 

carbônico no meio 

ambiente, programas de 

reciclagem com os 

funcionários e crianças, 

limpeza de riachos 

próximos da empresa e 

comemorações a datas 

alusivas ao meio 

ambiente. Campanha de 

conscientização dos 

funcionários, com 

padronização da 

reciclagem nos prédios 

administrativos. 

Conscientização dos 

funcionários. 

 

Programas 

instituídos 

Treinamentos contínuos para 

manter as práticas ambientais. 

Ações para reduzir as 

emissões, alinhadas aos 

 

Visitas técnicas de 
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programas Gestão 

Integrada de 

Fornecedores (GIF) e 

Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente (SSMA). 

distribuidores e 

vendedores para maior 

conhecimento do 

negócio. 

 

Observações Necessidade de integração dos setores, porém sem evidenciar se são feitos treinamentos e 

capacitações para que isso ocorra. 

Fonte: a autora. 

 

A partir do cruzamento dos dados, fica evidente que os treinamentos e capacitações 

que as empresas promoveram para conseguir implantar as estratégias de sustentabilidade 

ambiental foram os específicos para manter as certificações, para os funcionários 

desenvolverem a sua função, para atualização no caso de mudanças nas leis ambientais e, por 

meio de auditorias, fazer a capacitação dos membros do canal de distribuição. Também ficou 

evidente a realização de campanhas para a conscientização dos funcionários e a existência de 

programas instituídos, como treinamentos contínuos para a manutenção das práticas 

ambientais e ações direcionadas aos distribuidores e vendedores. Nos questionários ficou 

evidente a necessidade de integração dos setores, porém sem evidenciar se são feitos 

treinamentos e capacitações para que isso ocorra. A forma com que eles contribuíram para 

viabilizar a estratégia de sustentabilidade ambiental é para a manutenção das práticas 

ambientais dentro da empresa e para manter o comprometimento dos membros do canal. 

Percebe-se que o setor de RH contribui para a gestão ecológica, trabalhando a variável 

ambiental para suprir demandas isoladas, exceto em relação aos programas instituídos, que 

demonstram estar internalizados à cultura da empresa. Segundo Jabbour e Santos (2006), a 

gestão ambiental e a gestão de RH se integram quando há uma necessidade específica de uma 

divisão da empresa, que exige as duas especializações. Mais uma vez isso demonstra que as 

empresas pesquisadas estão no estágio de prevenção (MAIMON, 1994). 

Em relação aos programas instituídos, percebe-se que pelo menos uma das empresas já 

caminha para o estágio proativo (MAIMON, 1994), ou seja, trata a variável ambiental como 

fator de vantagem competitiva. Jabbour e Santos (2006, p. 444), baseados em outros autores, 

ressaltam a importância do RH neste estágio de evolução: 

 

Fomentar uma cultura organizacional ecologicamente adequada (Fernandez et al., 

2003; Daily e Huang, 2001; Govindarajulu e Daily, 2004); induzir a formação de 

equipes interfuncionais para debater problemáticas ambientais, tais como as equipes 

verdes (Backer, 1995; Beard e Rees, 2000; Strachan, 1996); e fomentar, juntamente 

com a função ambiental, a aprendizagem organizacional ecológica, que lança a 

empresa em um movimento espiral de melhoria contínua da performance ambiental, 

que é um fator imprescindível para qualquer sistema de gestão ambiental 

(FLORIDA; DAVISON, 2001; ROSEN, 2001; DENTON, 1999). 
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Na sequência são apresentadas, no Quadro 42, as informações coletadas nas 

entrevistas sobre as maiores dificuldades em viabilizar as estratégias de sustentabilidade 

ambiental nas empresas pesquisadas. 

 

Quadro 42 – Informações coletadas nas entrevistas, sobre as maiores dificuldades para viabilizar as estratégias 

ambientais 

Empresa X Empresa Y 

ARH: “[...] acho que não teve dificuldade, porque na 

época em que o grupo da área ambiental começou a 

trabalhar, eles foram estratégicos, porque eles foram 

primeiro na direção, eles conseguiram conscientizar a 

direção. [...] Eu diria que estrategicamente eles 

estavam bem estruturados, no vender bem a ideia 

para a direção, aí depois isso vem para os gerentes, 

desses para os supervisores e depois para os outros 

funcionários. [...] vem muito do gestor, da 

importância que o gestor dá para essa questão. Para 

reduzir as dificuldades, a direção tem que querer. Se 

a direção entender como importante, isso ocorre 

efetivamente.” 

 

GCS: “A principal dificuldade é a mudança de hábito 

das pessoas. Porque eu posso pensar em uma 

estratégia ambiental e todo mundo adere, porém na 

hora de executar essa estratégia nós dependemos das 

pessoas. [...] Nós não tivemos a dificuldade em 

relação aos gestores, porque eles compraram a ideia, 

fizeram a coisa acontecer, aí foi muito mais natural. 

[...] Outra dificuldade que nós temos é em relação às 

leis que são criadas como se o Brasil fosse todo igual. 

E nós sabemos que existem realidades diferentes do 

Sul para o Sudeste, do Sudeste para o Nordeste [...] 

Por exemplo, aqui na nossa região nós temos 

pequenos produtores, com áreas de terras menores, 

que é diferente do Mato Grosso, e de outras regiões 

[...]”  

ARH: “[...] é a questão de conscientização dos 

hábitos e comportamentos, que é desgastante porque 

tem que estar sempre em cima.” 

 

AA: “Tem uns programas anuais de metas e custos e 

muitas vezes é necessário o corte de um recurso, que 

nós temos que entender, pois a empresa precisa 

sobreviver. Mas quem está com a mão no volante 

sabe que precisa daquilo, tendo o recurso ou não.” 

“Tem também a questão dos transportes, que com o 

aumento da produção geral encheram as estradas e 

acabam causando acidentes ambientais. Tem também 

a questão dos motoristas, a parte de treinamento, 

capacitações dessas pessoas, para atender às leis. [...] 

Por exemplo, o motorista tem que andar x horas e 

descansar x horas. Por que, pela quantidade de 

acidentes. [...] a carga dele vai parar aonde? O óleo 

do motor vai parar aonde?  

“[...] E fora os tombamentos que podem acontecer, 

onde se tem muitas perdas, inclusive a ambiental. 

Aqui dentro nós temos as emergências que podem 

causar impactos ambientais. [...] E nós temos que 

fazer um levantamento de tudo isso que pode 

acontecer, o que vai gerar e o que nós vamos fazer 

para amenizar.”  

ARHT: “Existe muita resistência, e muitas vezes se 

percebe que aqui o funcionário faz porque nós 

cobramos, mas daqui a pouco lá na casa dele, ele não 

vai fazer. Então é um trabalho de formiguinha, e nós 

estamos conscientizando de que as pessoas devem 

fazer por querer o bem.” 

GU: “A maior dificuldade é a cultura das pessoas. Já 

faz 15 anos que nós temos a separação de lixo, já 

melhorou muito, mas ainda hoje você acha lixo no 

lugar errado. [...] A maior dificuldade está nas 

pessoas. Tem também o lado financeiro, mas o mais 

difícil é a conscientização das pessoas. 

Fonte: a autora. 

 

Percebe-se na empresa X que as dificuldades encontradas para viabilizar as estratégias 

de sustentabilidade ambiental são referentes à conscientização e adesão dos funcionários às 

práticas e também em relação às leis generalistas, que não consideram as particularidades de 

cada região. Da mesma forma, na empresa Y, a maior dificuldade relatada pelos entrevistados 

é em relação à conscientização dos funcionários e todas as pessoas que indiretamente 

participam das atividades da empresa. Também foi abordada a questão financeira e a questão 
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dos transportes, que com o aumento da produção e, consequentemente, o aumento do número 

de caminhões nas estradas, acabam causando acidentes ambientais. A seguir, no Quadro 43, a 

apresentação das informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade sobre as maiores 

dificuldades para viabilizar as estratégias de sustentabilidade ambiental nas empresas. 

 

Quadro 43 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade, sobre as maiores dificuldades para 

viabilizar as estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

Não foram 

identificadas 

informações a 

esse respeito. 

“Em 2012, tombamentos de cargas [...] resultaram em quatro derramamentos significativos 

de gordura interclarificada, óleo vegetal e ovo fértil. Em todos os casos houve ação rápida 

da empresa para impedir a contaminação do solo e água, [...] Em 2012, foram registrados 

três vazamentos de efluentes. [...] Nos três casos, foram tomadas todas as providências para 

verificar e mitigar de imediato o impacto. [...] Em todas as unidades existem Planos de 

Atendimento a Emergências, dos quais constam todas as medidas a serem tomadas em casos 

de acidentes ambientais. Para a comunicação dos eventos ambientais – desde um incidente 

de pequena proporção – é seguida a Norma de Comunicação Ambiental, com o 

preenchimento de um formulário que permite verificar as ações adotadas e disseminar a 

informação a todas as unidades. Um grupo de trabalho faz a gestão e o acompanhamento 

dos sinistros ocorridos durante o transporte dos produtos. |GRI EN23|” (p. 77) 

 

“Em 2012, foram registrados dez casos de não conformidades relacionadas a questões 

ambientais. As autuações levaram a duas advertências e a um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) que resultou no pagamento de multa [...] As ocorrências foram decorrentes 

de acidentes ambientais, não conformidades em estações de tratamento de efluentes, 

degradação ambiental e falta de licenciamento. [...]. Sob a coordenação do departamento 

jurídico, a empresa implantou o Projeto de Obrigações de Funcionamento com o objetivo de 

diagnosticar e regularizar todas as obrigações, de modo a evitar futuros casos de não 

conformidade.” |GRI EN28| (p. 77) 

Fonte: a autora. 

 

Nos relatórios, somente na empresa Y, foram evidenciadas informações sobre 

dificuldades encontradas para viabilizar as estratégias de sustentabilidade ambiental. As 

informações tratam de tombamentos de cargas poluentes e vazamento de efluentes. O 

relatório apresenta também informações sobre casos de não conformidades relacionadas a 

questões ambientais, que provocou a autuação da empresa em duas advertências e a um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que resultou no pagamento de multa. As 

ocorrências foram decorrentes de acidentes ambientais, não conformidades em estações de 

tratamento de efluentes, degradação ambiental e falta de licenciamento.  

Informações coletadas por meio da aplicação de questionários, sobre as maiores 

dificuldades para viabilizar as estratégias de sustentabilidade ambiental, são apresentadas no 

Quadro 44, conforme segue. 

 

Quadro 44 – Informações coletadas por meio da aplicação de questionários, sobre as maiores dificuldades para 

viabilizar as estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

GCS: “[...] Porque se não fizer isso [plano AA: “Circulou a ideia de construir uma nova fábrica 
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estratégico de comunicação interna] o funcionário 

nunca vai se comprometer. Então de vez em quando 

tem que verificar isso. Lembrar os funcionários sobre 

o consumo de energia, água e lixo.” 

ARH: “Muito dos parceiros do canal são envolvidos 

nos processos de sustentabilidade ambiental. Claro 

que não são todos, mas com muitos deles a gente 

consegue ter um envolvimento bem efetivo.” 

GCS: “Existem hoje situações em que o cliente paga 

um pouco mais por um produto porque percebe valor 

neste produto. [...] e que tem um valor percebido pelo 

cliente e talvez a empresa possa aumentar o preço 

desse produto. Mas tem que ter muita cautela, pois 

nem todos os clientes percebem isso. A empresa tem 

a cultura da sustentabilidade ambiental, que pode 

aumentar o custo de produção, mas ao mesmo tempo 

tem que saber como gerir isso com o seu cliente [...]” 

ARH: “[...] Nós estamos sujeitos a uma série de 

fiscalizações, que o cara ali da esquina passa batido, 

aí ele consegue vender mais barato. Nós temos que 

atender aquela legislação, aí o nosso custo acaba 

sendo maior. Mas faz parte do processo.” 

“[...] Muitas vezes a empresa adota uma nova 

tecnologia para poluir menos, mas isso pode impactar 

no preço do produto, aí tem que analisar se o cliente 

vai aceitar pagar ou não. E para tudo isso tem que 

fazer pesquisa de mercado. Vai custar mais caro sim, 

mas nós vamos poluir menos. E também pode ser que 

nós vamos economizar no consumo de energia, no 

consumo de água.” 

de farinha e eu já perguntei. Quanto mais vai de água 

e de vapor e energia? Para onde vai o resíduo? A 

nossa estação de tratamento de efluentes vai ter que 

ser ampliada, já pensaram nisso? Está no cronograma 

e no orçamento?”  

ARH: “Para qualquer início de projeto, tem que 

consultar as diferentes áreas da empresa. Na parte 

ambiental não pode esquecer disso. E o terreno que 

será usado, será que não é uma APP? E o esgoto, vai 

sair por gravidade, vai ser bombeado?” 

AA: “Como nós estamos em Chapecó, há 500 Km de 

qualquer cidade grande, ou capital, por exemplo, nós 

poderíamos reciclar mais, mas não temos parceiros. 

Os parceiros que teriam práticas mais modernas, 

teriam destino mais corretos, de maior valor 

agregado, mas nós estamos muito longe. [...]” 

AG: “[...] eu acredito que o nosso cliente ainda não 

está preparado para perceber isso (questão 

ambiental). Não sei até que ponto isso é percebido 

pela comunidade.”  

GU: “[...] Nós temos fornecedores externos, os 

prestadores de serviços diretos e os que fornecem 

embalagens. Você pode fazer o produto com o maior 

carinho, mas quem transporta não é a empresa, são 

terceiros, a caixa de papelão na qual o produto vai 

dentro, também é um terceiro que faz, então tem que 

estar a cadeia toda envolvida, trabalhando 

comprometida.” 

AG: “[...] eu não sei se o cliente percebe a questão 

ambiental. Quais são os clientes que querem uma 

embalagem menor de um iogurte? Por exemplo, nós 

diminuímos a embalagem do nuggets e teve cliente 

que reclamou porque antes ela cabia bem certinho na 

gaveta do freezer dela e agora sobra.” 

AA: “Sim [gestão estratégica do portfólio de 

produtos]. Eu acho que deveria interferir, mas ainda 

não interfere. Nós temos mais de 100 produtos. 

Alguns produtos têm embalagens que não são 

recicláveis, por que foi visada à conservação do 

produto, sem uma avaliação do descarte [...] 

“[...] O lado negativo é o descarte das embalagens 

com o logotipo da empresa, que eu não posso 

disponibilizar no mercado como um resíduo comum, 

pois pode até gerar um problema jurídico. É a 

imagem da empresa que está em um lixo e que 

ninguém sabe quem descartou, que pode ter sido o 

consumidor, mas pode também ser um parceiro que 

concentrou as embalagens na empresa e que depois 

descartou lá.” 

ARH: “Sim [processos definidos para 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos]. É 

a questão de ter participação no desenvolvimento e 

pensar na questão do descarte. Como vai ser 

produzido e que resíduos vai gerar.” 

AA: “A auditoria é muito importante para saber se o 

membro do canal está seguindo o que foi 

combinado.” 

“Nós estávamos fazendo um trabalho de redução de 

um poluente e fazendo o estudo da causa, 

descobrimos que ele está presente em um produto de 
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limpeza. Esse produto precisa ser substituído e o 

substituto é mais caro. Então existem casos que vão 

onerar e outros que vão reduzir. Às vezes o preço do 

produto final é aumentado, mas nós como técnicos 

não ficamos sabendo. Muitas vezes para atender uma 

norma, tem que aumentar o custo, por exemplo, a 

água tem que ser mais fria, ou o volume tem que ser 

maior e que com certeza vai impactar no valor do 

produto final, mas nós não ficamos sabendo.” 

Fonte: a autora. 

 

Nos questionários foi possível perceber algumas dificuldades enfrentadas pelas 

empresas. Na empresa X pode-se evidenciar a dificuldade de manter o comprometimento dos 

funcionários, com as causas ambientais, manter o envolvimento dos parceiros do canal de 

distribuição, fazer o consumidor perceber que a empresa tem sustentabilidade ambiental em 

seus processos e produtos, e, por isso, os preços dos produtos finais podem ser superiores e 

superar os concorrentes que não são sujeitos às leis ambientais. Na empresa Y ficou evidente 

que a área ambiental ainda não é consultada para a realização de novos projetos, lançamento 

de novos produtos e elaboração de embalagens, igualmente, a falta de parceiros para a 

reciclagem dos resíduos e a dificuldade em manter os membros do canal comprometidos e a 

questão do descarte incorreto das embalagens com o logotipo da empresa. Como também 

ocorre na empresa X, os consumidores ainda não perceberam nos produtos a sustentabilidade 

ambiental como valor agregado. O cruzamento das informações desta fonte e das informações 

coletadas nas entrevistas e relatórios são apresentadas no Quadro 45. 

 

Quadro 45 – Cruzamento das três fontes de pesquisa, sobre as maiores dificuldades para viabilizar as estratégias 

ambientais 

Entrevistas Relatórios Questionários 

Conscientização e adesão dos 

funcionários às práticas; 

Leis generalistas, que não levam 

em consideração, as 

particularidades de cada região; 

Conscientização das pessoas que 

indiretamente participam das 

atividades da empresa; 

Recursos financeiros; 

Transporte: aumento do número 

de caminhões nas estradas, 

causando acidentes ambientais. 

 

Transportes: tombamentos de 

cargas poluentes e vazamento de 

efluentes; 

Não conformidades em estações 

de tratamento de efluentes, 

degradação ambiental e falta de 

licenciamento. 

 

Dificuldade de manter o 

comprometimento dos 

funcionários, com as causas 

ambientais; 

Manter o envolvimento dos 

parceiros do canal de distribuição; 

Fazer o consumidor perceber que 

a empresa tem sustentabilidade 

ambiental em seus processos e 

produtos, e por isso o preço dos 

produtos finais pode ser superior; 

Superar os concorrentes que não 

são sujeitos às leis ambientais; 

A área ambiental ainda não é 

consultada para a realização de 

novos projetos, lançamento de 

novos produtos e elaboração de 

embalagens; 

Falta de parceiros para a 

reciclagem dos resíduos; 
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Dificuldade de manter os 

membros do canal 

comprometidos; 

Descarte incorreto das embalagens 

com o logotipo da empresa. 

Fonte: a autora. 

 

Ao realizar o cruzamento dos dados, nenhuma das dificuldades para viabilizar as 

estratégias de sustentabilidade ambiental ficou evidente nas três fontes. As dificuldades que 

ficaram evidentes em pelo menos duas fontes foram: dificuldade em manter o 

comprometimento dos funcionários com as causas ambientais; manter o comprometimento 

dos parceiros dos membros do canal; dificuldades com os recursos financeiros para 

implementar as práticas ambientais e superar os concorrentes e problemas com acidentes no 

transporte dos produtos. Outras questões relevantes apareceram de forma isolada em cada 

fonte de dados. 

Percebem-se algumas relações entre as dificuldades apontadas em pelo menos uma das 

fontes com as capacidades de marketing necessárias para o desenvolvimento das estratégias 

de sustentabilidade ambiental, conforme Quadro 46. 

 

Quadro 46 – Relação entre as dificuldades encontradas para a implementação das estratégias de sustentabilidade 

ambiental e as capacidades de marketing necessárias para a implementação das estratégias 

ambientais 

Dificuldades encontradas Capacidades de marketing necessárias 

Manter o comprometimento dos funcionários com as 

causas ambientais; 

Relacionamento; Comunicação; Planejamento 

estratégico;  

Manter o comprometimento dos parceiros dos 

membros do canal; 

Relacionamento; Comunicação; Planejamento 

estratégico; 

Dificuldades com os recursos financeiros para 

implementar as práticas ambientais e superar os 

concorrentes; 

Planejamento estratégico; 

Problemas com acidentes no transporte dos produtos Relacionamento; Comunicação; Planejamento 

estratégico; 

Leis generalistas, que não consideram as 

particularidades de cada região; 

Relacionamento; Planejamento estratégico; 

Não conformidades em estações de tratamento de 

efluentes, degradação ambiental e falta de 

licenciamento; 

Planejamento estratégico; 

Fazer o consumidor perceber que a empresa tem 

sustentabilidade ambiental em seus processos e 

produtos, e por isso os preços dos produtos finais 

podem ser superiores; 

Relacionamento; Comunicação; Gestão de produtos e 

marcas e gestão de preços; 

A área ambiental ainda não é consultada para a 

realização de novos projetos, lançamento de novos 

produtos e elaboração de embalagens; 

Planejamento estratégico; 

Falta de parceiros para a reciclagem dos resíduos; Planejamento estratégico; Relacionamento; 

Descarte incorreto das embalagens com o logotipo da 

empresa. 

Gestão do canal de distribuição, Relacionamento. 

Fonte: a autora. 
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Neste cruzamento aparecem quatro capacidades similares às resultantes no estudo de 

Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011): capacidade de relacionamento, comunicação 

(embalagem), gestão de preços e gestão do canal de distribuição, porém a que teve maior 

evidência foi a de planejamento estratégico, que não é mencionada no estudo dos autores. Isto 

ocorre, provavelmente, pelo estágio de evolução da variável ambiental, no qual as empresas 

pesquisadas se encontram. 

Na sequência as informações coletadas nas entrevistas sobre os benefícios decorrentes 

da adoção das estratégias de sustentabilidade ambiental, conforme Quadro 47. 

 

Quadro 47 – Informações coletadas nas entrevistas sobre os benefícios decorrentes da adoção das estratégias 

ambientais 

Empresa X Empresa Y 

ARH: “[....] Então os benefícios vêm disso, o 

econômico de as pessoas perceberem que o lixo tem 

valor econômico, desde que ele seja tratado 

adequadamente, a própria preservação do meio 

ambiente, que é levada para dentro das nossas casas. 

Então a própria comunidade acaba sendo beneficiada. 

O fato do programa ir para as escolas, também foi 

bem positivo para conscientizar as crianças [...]” 

GCS: “Os benefícios maiores são para a sociedade, 

pois quando nós falamos de uma pessoa que mudou 

hábitos, atitudes, ela vai ser um cidadão mais 

responsável. [...] Então os maiores beneficiários nisso 

tudo é a sociedade, são as pessoas. Porque nós vamos 

ter ar mais puro, os materiais com destinação correta, 

a garantia da água para as gerações futuras e para nós 

também. Nós também ganhamos com isso, temos o 

reconhecimento, ou algum prêmio, mas quem 

realmente ganha é a sociedade.” 

AA: “A empresa vê como maior benefício a redução 

de custo, ou seja o benefício econômico.”  

ARH: “Os gestores com certeza, os funcionários 

talvez não.”  

AA: “O benefício maior é a conservação dos 

recursos.”  

ARH: “Quando nós fizemos o levantamento dos 

impactos ambientais, nós verificamos qual é o 

consumo de água e a água não é nossa. Nós estamos 

tirando de todo mundo. Essa é avaliação que a gente 

faz. A água não é da empresa, é do meio ambiente.” 

ARHT: “Começa pela empresa, mas principalmente 

a comunidade é beneficiada. É um reflexo fortíssimo 

e o funcionário percebe isso. Mas nós temos 

dificuldade de fazer ele perceber devido à falta de 

conscientização.” 

GU: “Foram beneficiados todos os nossos integrados, 

todos os nossos funcionários, pois quando você tem 

um funcionário treinado, sabendo a correta separação 

do lixo, economizar água, não cometer desperdícios, 

isso volta para a empresa. Até na parte financeira. A 

medida que você tem um funcionário mais 

consciente, você tem um retorno, primeiramente 

social e até financeiro, pois a empresa está 

economizando os recursos.” 

Fonte: a autora. 

 

Por meio das entrevistas foram evidenciados alguns benefícios decorrentes da adoção 

das estratégias de sustentabilidade ambiental. Nas duas empresas os entrevistados apontaram: 

benefício econômico para a empresa, para os funcionários e integrados, que levam os 

ensinamentos das práticas ambientais para as suas casas e o beneficio da preservação dos 

recursos e do meio ambiente como um todo. O reconhecimento da empresa por meio de 

prêmios foi citado por um dos entrevistados da empresa X, e nas duas empresas a sociedade 

aparece como o grande beneficiário das práticas ambientais.  
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As informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade sobre os benefícios 

decorrentes da adoção das estratégias de sustentabilidade ambiental são apresentadas no 

Quadro 48, conforme segue. 

 

Quadro 48 – Informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade sobre os benefícios decorrentes da adoção 

das estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

“A [...], preocupada em produzir a harmonia 

com o meio ambiente não poupa esforços para 

implantar programas ambientais em suas 

unidades, garantindo a sustentabilidade do 

empreendimento. Diretores, funcionários e 

produtores engajados na defesa do meio 

ambiente demonstram o respeito e o 

compromisso da [...] através de ações do dia a 

dia voltadas ao ambiente. [...]” (p. 132) 

“[...] utiliza o Biogás, fonte de energia limpa, 

que substitui o gás liquefeito de petróleo 

consumido em grande quantidade na indústria. 

Esta energia autossustentável é armazenada em 

uma Central Geradora de Energia Elétrica e 

todo o seu potencial é retirado do gás produzido 

nas estufas pelos dejetos suínos. Esse fator traz 

a [...] uma economia de recursos naturais, em 

especial o recurso hídrico [...]” (p. 132). 

“Em 2012, foram continuados os trabalhos de 

gestão de resíduos sólidos, em cumprimento à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Realizou-se a conscientização dos funcionários 

e da comunidade com a realização de projetos 

em parceria com os municípios para introduzir a 

coleta seletiva municipal. Foram realizadas 

gincanas educativas, campanhas de arrecadação 

de materiais recicláveis, entre outras atividades, 

para conscientizar os funcionários e familiares 

da necessidade em preservar o ambiente em que 

vivemos.” (p. 132) 

“A água utilizada na [...] é tratada com respeito, 

pois é um recurso natural fundamental em cada 

etapa da produção, desde o campo até o produto 

final. Campanhas de conscientização são 

desenvolvidas e os funcionários incentivados a 

reduzir o consumo de água, que depois de 

utilizada é tratada e devolvida ao meio ambiente 

com excelente qualidade.” 

“A cada ano, a empresa reforça o compromisso 

com o meio ambiente através do uso de energias 

renováveis, de investimentos e da melhoria 

contínua dos procedimentos operacionais, do 

desenvolvimento de novas tecnologias para o 

tratamento de seus resíduos e do cuidado com a 

água e o ar, contribuindo assim para o 

desenvolvimento sustentável. É desta forma que 

a empresa contribui para a redução do 

aquecimento global e avança rumo à 

sustentabilidade.” (p. 135) 

“A [...] acredita que as crianças são grandes 

“[...] foi estruturado um sistema de coleta seletiva no novo 

prédio administrativo em Curitiba (PR) e na sede em São 

Paulo (SP). Duas novas construções concluídas no ano 

(Curitiba e o Centro de Inovação, em Jundiaí) representam 

um grande avanço na Cultura [...] da Sustentabilidade, pois 

foram construídos com os conceitos e critérios técnicos do 

sistema Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED), reconhecido mundialmente como o benchmark de 

sustentabilidade para edificações. Criado pelo Green 

Building Council, dos Estados Unidos, o selo LEED é o 

mais usado no mundo para atestar que prédios são 

sustentáveis: construções que utilizam métodos e materiais 

ecologicamente corretos. O edifício de Curitiba foi 

inaugurado em dezembro de 2012 e o de Jundiaí vai 

começar a operar no primeiro semestre de 2013. Dentre os 

atributos dos prédios destacam-se aproveitamento de luz 

natural, reuso de água e tecnologias para economizar 

energia.” (p. 68) 

“A campanha interna Recicle suas Ideias foi outra 

iniciativa de 2012 para a conscientização de funcionários 

sobre a importância da reciclagem e do consumo 

consciente [...] com o objetivo de estimular a mudança de 

hábitos dentro e fora de casa.” (p. 70) 

“Na outra ponta do processo, o Programa de Florestas 

Renováveis age no aumento de produtividade nas 

florestas, [...] até 2017 será possível reduzir em mais de 

um terço a área necessária para cultivo de florestas 

renováveis, em função de novas tecnologias para aumento 

de produtividade e qualidade das florestas.” (p. 70) 

“Verificado por terceira parte, o inventário de 2011 

recebeu Selo Ouro no Programa Brasileiro de Gases de 

Efeito Estufa (GHG Protocol Brasil).” (p. 70) 

“Essas emissões foram divulgadas no ICO2 (Índice de 

Carbono Eficiente da BM&F Bovespa), no qual a [...] está 

listada pelo terceiro ano consecutivo. |GRI EN17, EN29|” 

(p. 71) 

“Totalmente terceirizada, a frota logística tem as emissões 

atmosféricas avaliadas por meio do Prêmio de Excelência 

Logística (PEL), competição interna realizada entre os 

Centros de Distribuição. A avaliação exige também a 

apresentação de documentação comprobatória de descarte 

correto dos resíduos de transportes (pneus, óleo, peças, 

etc.). Em 2012, o PEL teve a participação de 52 unidades, 

11 delas pela primeira vez.” 

“Recuperação de metano – Projeto desenvolvido na 

unidade de Toledo (PR), de tratamento de efluentes para 

queima como combustível em caldeira foi concluído em 

outubro de 2012.” 

“Foram realizados vários projetos com o objetivo de 

reduzir o consumo de embalagens ou materiais em 2012, 
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agentes no processo de mudança, por isso 

investem em programas direcionados a este 

público. Plantar hoje para garantir o amanhã.” 

(p. 137) 

destacando-se: |GRI EN26|” 

“Os novos projetos da Empresa são elaborados com 

conceitos e tecnologias que levam a uma substancial 

economia de energia. Na construção da fábrica do Oriente 

Médio, por exemplo, é prevista redução de consumo de 

32% comparado a um projeto convencional; no novo 

escritório corporativo de Curitiba, esse índice é de 25% 

por causa das tecnologias sustentáveis utilizadas.” 

“Em 2012, houve redução no consumo de água de 1,7%, o 

que corresponde a mais de 1 bilhão de litros. A economia 

se deve aos projetos de eficiência realizados nas diversas 

unidades visando reduzir o consumo, por meio da 

substituição de equipamentos por outros de maior 

rendimento, desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção e reuso de água. Houve um aumento do reúso de 

1,5% quando comparado a 2011. Para 2013, a Companhia 

pretende manter esse índice acima de 20%. |GRI EN8, 

EN10|” 

Fonte: a autora. 

 

Analisando os relatórios percebeu-se que os benefícios decorrentes da adoção das 

estratégias de sustentabilidade ambiental estão relacionados à manutenção da cultura da 

sustentabilidade nas empresas; economia de energia e água, que é um recurso fundamental 

para o setor; funcionários mais conscientes em relação à preservação do meio ambiente; 

benefício econômico em virtude da implementação de novas tecnologias para o aumento de 

produtividade e qualidade das florestas; redução no consumo de embalagens ou materiais; 

tratamento de efluentes para queima, como combustível em caldeira; redução do consumo de 

e energia, entre outros. Também aparecem os benefícios em relação à imagem da empresa, 

relacionada a premiações, selos e rankings. As informações coletadas por meio da aplicação 

de questionários sobre os benefícios decorrentes da adoção das estratégias de sustentabilidade 

ambiental são apresentadas no Quadro 49. 

 

Quadro 49 – Informações coletadas por meio da aplicação de questionários, sobre os benefícios decorrentes da 

adoção das estratégias ambientais 

Empresa X Empresa Y 

“[...] Nós conseguimos perceber em alguns 

clientes a questão da sustentabilidade ambiental, 

e eles são adeptos a empresas que tem essa 

consciência ambiental. Pode-se dizer que hoje 

no Brasil ainda tem muito pouco, porque é uma 

coisa muito nova, muito recente, mas nós já 

conseguimos hoje identificar clientes que 

compram de empresas que tem essa postura e 

consciência ambiental. Ou seja, empresas que 

não agridem o meio ambiente, que 

conscientizam os funcionários e que interagem 

com a comunidade.”  

“[...] Valor não é o preço é valor no sentido de 

satisfação, porque tem produtos que tem valor 

sentimental único para cada cliente. Eu vou 

“[...] É necessário para implementar as estratégias. Saber o 

que o nosso cliente quer. Por exemplo, a MC Donalds, que 

é um dos nossos clientes internacionais, está sempre 

fazendo pesquisa de campo, querendo saber o que nós 

estamos fazendo na parte social e pelo meio ambiente.” 

“É importante para preparar as pessoas que estão vindo, as 

novas gerações. A empresa investe muito nisso. O nosso 

jornal todo mês tem assuntos relacionados à questão 

ambiental.” 

“[...] Por exemplo, a unidade X tem certificação ambiental, 

então o produto vai para Europa. A unidade que não tem 

ainda produz para o mercado interno.” 

“[....] Tem cliente que se expressa claramente que pretende 

comprar o produto se a empresa tem certificação ambiental 

e se passa na auditoria dele.” 



    135 
 

comprar a linguiça [...] porque é de uma 

empresa preocupada com as questões 

ambientais, então esse é o valor que nós 

mensuramos, é tudo aquilo que vem por trás do 

produto. [...] mas a real diferença está no valor 

que você construiu com o teu cliente, que é 

intangível.” 

“[...] De vez em quando a empresa tem que 

fazer essa avaliação, por meio de pesquisa. 

Descobrir quanto vale a marca da empresa para 

o consumidor?” 

“Muitas vezes a empresa adota uma nova 

tecnologia para poluir menos, mas isso pode 

impactar no preço do produto, aí tem que 

analisar se o cliente vai aceitar pagar ou não. 

[...] Vai custar mais caro sim, mas nos vamos 

poluir menos. E também pode ser que nós 

vamos economizar no consumo de energia, no 

consumo de água.” 

“[...] O lado positivo é que os indicadores da empresa 

acabam saindo nas revistas especializadas, então as 

pessoas reconhecem que é uma marca que cuida do meio 

ambiente, que desenvolveu muitas práticas ambientais, que 

fez reflorestamento, que mudou o fluido dos aparelhos de 

ar condicionado para poluir menos, que dá a destinação 

correta dos resíduos, então essa é a parte boa [...]” 

“Até na bolsa de valores, quando se comenta que uma 

empresa vale tanto, o que vale é a marca. Muitas vezes é 

imensurável, então eu acho que tudo gira em torno de 

construir a cada dia, uma marca mais confiável, uma 

marca campeã.” 

“Sim isso é bem positivo, porque dá orgulho até para os 

funcionários, para os parceiros.” “Internamente eles sabem 

o que a empresa está fazendo de boas práticas de meio 

ambiente, de melhoria de projetos. Os parceiros também 

enxergam isso. Nos é que não temos muito a prática de 

divulgar isso. Então sem dúvida eles tem orgulho disso, 

pois sabem que as coisas funcionam e realmente são 

feitas.” “Eu tenho orgulho.” “Quando nós certificamos em 

14.000, acho que foi em 1999 ou 2000, foi o primeiro 

frigorífico abatedouro do Brasil que teve a certificação da 

ISO 14.000. E isso tem muitos impactos.” 

“É um dos caminhos para disseminar a questão ambiental 

e conscientizar as pessoas.” 

“Nós estávamos fazendo um trabalho de redução de um 

poluente e fazendo o estudo da causa, descobrimos que ele 

está presente em um produto de limpeza. Esse produto 

precisa ser substituído e o substituto é mais caro [...]” 

“[...] se eu perder um parceiro que faz compostagem, num 

primeiro momento eu tenho que mandar os resíduos para 

um aterro e dessa forma vai poluir o meio ambiente. Eu 

tenho que seguir a lei, que aceita o aterro como uma 

destinação correta.” 

Fonte: a autora. 

 

Em relação aos questionários, ficam evidentes alguns benefícios nas duas empresas, 

como é o caso da conquista e manutenção de novos clientes e novos mercados, a soma da 

questão ambiental ao valor da marca e a preservação do meio ambiente, pela adoção de novas 

tecnologias, substituição de produtos e destinação inteligente e ecologicamente correta dos 

resíduos gerados pela empresa. Na empresa X foi citada a questão do valor que a questão 

ambiental agrega aos produtos da empresa. Na empresa Y os entrevistados citaram benefícios 

relacionados à conscientização das pessoas, incluindo as novas gerações, a melhora da 

imagem da empresa, devido às publicações dos indicadores ambientais em revistas 

especializadas e a satisfação e orgulho dos funcionários em trabalhar em uma empresa que 

tem sustentabilidade ambiental. O cruzamento das três fontes pesquisadas sobre os benefícios 

decorrentes da adoção das estratégias ambientais é apresentado no Quadro 50. 
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Quadro 50 – Cruzamento das três fontes pesquisadas sobre os benefícios decorrentes da adoção das estratégias 

ambientais 

Entrevistas Relatórios Questionários 

Benefício econômico para a 

empresa, para os funcionários 

e integrados, que levam os 

ensinamentos das práticas 

ambientais para as suas casas; 

Beneficio da preservação dos 

recursos e do meio ambiente 

como um todo; 

O reconhecimento da empresa 

por meio de prêmios; 

A sociedade como um todo, 

aparece como o grande 

beneficiário das práticas 

ambientais. 

 

Manutenção da cultura da 

sustentabilidade nas empresas; 

Economia de energia e água, que é 

um recurso fundamental para o 

setor; 

Funcionários mais conscientes em 

relação à preservação do meio 

ambiente; 

Benefício econômico devido à 

implementação de novas 

tecnologias para aumento de 

produtividade e qualidade das 

florestas, redução no consumo de 

embalagens ou materiais, 

tratamento de efluentes para queima 

como combustível em caldeira, 

redução do consumo de energia, 

entre outros; 

A imagem da empresa relacionada 

a premiações, selos e rankings. 

Benefício econômico pela conquista e 

manutenção de novos clientes e também 

novos mercados; 

A soma da questão ambiental ao valor 

da marca; 

A preservação do meio ambiente, pela 

adoção de novas tecnologias, 

substituição de produtos e destinação 

inteligente e ecologicamente correta dos 

resíduos gerados pela empresa; 

Conscientização das pessoas incluindo 

as novas gerações; 

A melhora da imagem da empresa, 

devido às publicações dos indicadores 

ambientais em revistas especializadas; 

Satisfação e orgulho dos funcionários 

em trabalhar em uma empresa que tem 

sustentabilidade ambiental; 

Valor que a questão ambiental agrega 

aos produtos da empresa. 

Fonte: a autora. 

 

Ao realizar o cruzamento dos dados, percebeu-se nas três fontes a evidência dos 

benefícios relacionados à questão econômica, à preservação do meio ambiente beneficiando a 

sociedade e à melhora da imagem da empresa. Foi evidenciada em duas fontes a 

conscientização das pessoas, incluindo os funcionários e comunidade em geral. Somente em 

uma fonte foram evidenciados os benefícios relacionados à manutenção da cultura de 

sustentabilidade nas empresas (relatórios), à soma da questão ambiental ao valor da marca 

(questionários), à satisfação e orgulho dos funcionários em trabalhar em uma empresa que 

tem sustentabilidade ambiental e o valor que a questão ambiental agrega aos produtos da 

empresa (questionários). 

Os benefícios apontados nas três fontes demonstram que as empresas pesquisadas 

estão migrando para o estágio de evolução ambiental proativo (MAIMON, 1994). Já existe a 

percepção de que a gestão ambiental traz benefícios econômicos e melhoria da imagem da 

empresa. Segundo Jabbour e Santos (2006, p. 442), citando Rosen (2001), “nesse estágio, as 

atividades da gestão ambiental são integradas à estratégia empresarial, focadas na exploração 

de oportunidades estratégicas identificadas no ambiente competitivo da empresa.” Também 

foi citada a preservação do meio ambiente, que beneficia a sociedade. Empresas que têm essa 

percepção são classificadas por Maimon (1996) como organizações possuidoras do 

“comportamento ético ambiental”. Resultados semelhantes foram percebidos no estudo de 

Mariadoss, Tansuhaj e Mouri (2011). 
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4.4 CONSTATAÇÕES 

 

As empresas pesquisadas estão no estágio preventivo (MAIMON, 1994), o que 

significa que ainda não percebem a variável ambiental como elemento gerador de vantagem 

competitiva. No entanto, ficou evidente a busca das empresas pela sustentabilidade ambiental, 

que demonstra que estão evoluindo para o estágio proativo. 

As empresas estudadas já percebem a variável ambiental como um benefício 

econômico, em razão dos ganhos com a economia de recursos, com a rentabilização dos 

resíduos e dos materiais recicláveis e pelo acesso a novos mercados e novos clientes. No 

entanto, as empresas que passarem a tratar a variável ambiental como uma nova oportunidade 

de negócios terão, além dos benefícios econômicos, benefícios estratégicos, como, por 

exemplo, melhoria da imagem institucional, renovação do portfólio de produtos, aumento da 

produtividade, acesso assegurado aos mercados externos, melhoria das relações com os 

órgãos governamentais, comunidade e grupos ambientalistas (SEIFFERT, 2005). 

Este comportamento ambientalmente sustentável impacta positivamente nos 

stakeholders e nos clientes. Os parceiros de negócios (fornecedores, distribuidores, etc.), 

devido às exigências relacionadas aos contratos comerciais, acabam evoluindo na questão 

ambiental dentro das suas empresas. O mesmo acontece com os funcionários, que levam para 

dentro das suas casas os princípios de preservação da natureza e, muitas vezes, acabam 

conscientizando os seus familiares. A comunidade é beneficiada com rios menos poluídos, 

cidades mais limpas e ar mais puro, sem falar na garantia dos recursos naturais para as novas 

gerações. Já os clientes dessas empresas ganham pelo simples fato de transformar o ato do 

consumo em uma ação positiva para preservar o meio ambiente.  

Os impactos da adesão das empresas ao comportamento ambientalmente sustentável 

são muito positivos para a comunidade, porém não é um processo simples. Como já foi 

evidenciado na análise dos dados, as empresas ainda têm um longo caminho a percorrer, no 

intuito de conseguir integrar os objetivos ambientais em todos os níveis hierárquicos da 

empresa, redefinindo competências e responsabilidades (MAIMON, 1996; DONAIRE, 1999; 

SANCHES, 2000). 

Mesmo no estágio preventivo, no qual as empresas se encontram atualmente, foram 

evidenciadas capacidades de marketing fundamentais para que a empresa consiga desenvolver 

estratégias ambientais e, com isso, buscar a sustentabilidade ambiental. As capacidades de 

planejamento estratégico, distribuição da informação, gestão de relacionamento com o cliente, 
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gestão de produtos e marcas e gestão da inovação, resultaram como fundamentais para o 

desenvolvimento de estratégias ambientais.  

A capacidade de planejamento estratégico foi evidenciada como necessária para 

planejar o futuro da empresa, considerando a questão ambiental. Essa constatação condiz com 

a descrição dessa capacidade realizada por Ribeiro et al (2006), autores que basearam a 

definição das capacidades de markeitng utilizadas neste estudo. Conforme o estudo desses 

autores, a capacidade de planejamento estratégico trata da identificação das necessidades dos 

clientes, monitoramento das tendências de mercado, da concorrência e posição competitiva da 

empresa, mensuração da demanda, definição do mix de marketing e elaboração de planos de 

marketing.   

A capacidade de distribuição da informação foi constatada como necessária para 

integrar a variável ambiental nos diferentes setores da empresa e propiciar que cada um saiba 

qual é o seu papel. Essa informação também vem ao encontro da descrição de Ribeiro et al 

(2006), que conceitua essa capacidade de marketing como a gestão de processos que visam à 

rapidez de resposta ao mercado, compartilhamento de informações com toda a organização 

por meio de um Sistema de Informação Mercadológica (SIM) e habilidade de coordenar, em 

um processo integrado, os vários departamentos relevantes para atender ao mercado.  

O fato de essas duas capacidades aparecerem como necessárias confirma o estágio de 

evolução da variável ambiental dentro da organização, pois demonstra que a empresa ainda 

precisa integrar os objetivos ambientais em todos os níveis hierárquicos e conscientizar os 

diferentes públicos que fazem parte das atividades da empresa. Contribui para essa 

constatação, o fato da capacidade de inovação ter sido menos evidenciada, já que esta 

capacidade é muito utilizada pelas empresas que tratam a variável ambiental como uma nova 

oportunidade de negócio, conforme constatado no estudo de Mariadoss, Tansuhaj e Mouri, 

(2011). No entanto, esta capacidade demonstra que as empresas pesquisadas estão 

caminhando para o estágio proativo da variável ambiental e foi apontada como fundamental 

para o desenvolvimento das estratégias ambientais para a conquista de novos mercados, que 

muitas vezes são formados por clientes mais exigentes e conscientes da sustentabilidade do 

planeta. A similaridade com a conceituação dessa capacidade no estudo de Ribeiro at al 

(2006) está na definição de processos para desenvolvimento e lançamento de novos produtos 

e metas e políticas organizacionais que incentivam a inovação. Também na definição de 

incentivos, processos e infraestrutura para que qualquer funcionário da empresa que tenha 

informações sobre clientes ou mercado possa captar, armazenar e compartilhar essas 

informações.  
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A capacidade de gestão do relacionamento com o cliente foi evidenciada como 

fundamental para manter o bom relacionamento com os parceiros que viabilizam a questão 

ambiental, como, por exemplo, aqueles que dão a destinação correta para os resíduos e para os 

materiais recicláveis gerados pelas empresas, os fornecedores de produtos e matérias-primas 

ecologicamente corretas e o clientes revendedores, que fazem várias exigências ambientais 

para manterem os seus contratos comerciais. Nesta capacidade, percebeu-se pouca 

similaridade com a caracterização realizada por Ribeiro at al (2006), já que no estudo dos 

autores o foco está nos clientes finais e neste estudo, o relacionamento ocorre principalmente, 

com as empresas parceiras do canal de distribuição. 

Também constatada como fundamental para o desenvolvimento das estratégias 

ambientais, foi a capacidade de gestão de produtos e marcas, para divulgar o posicionamento 

“verde” da empresa. Isto ocorre por meio do desenvolvimento das embalagens, divulgação 

dos indicadores ambientais em revistas especializadas e integração da área ambiental com os 

outros setores da empresa. Na caracterização dos autores base deste estudo, a similaridade 

está na implementação do conceito de comunicação integrada tendo em vista os objetivos 

estratégicos da organização e na utilização de métricas de gestão de marcas, como valor e 

imagem da(s) marca(s). 

Empresas que possuem essas capacidades estão no caminho certo para alcançar a 

sustentabilidade ambiental. As empresas investigadas por Mariadoss, Tansuhaj e Mouri 

(2011), que são referência em estratégias de sustentabilidade ambiental, possuíam outras três 

capacidades, além das resultantes neste estudo: capacidade de gestão da força de venda, 

gestão de preços e gestão do canal de distribuição. Essas três capacidades estavam 

relacionadas, principalmente, à criação de novos mercados para produtos ecologicamente 

corretos, produtos estes, muitas vezes, mais caros, resultantes de subprodutos ou até mesmos 

da combinação de diferentes resíduos industriais. Este tipo de estratégia ainda não é 

efetivamente desenvolvida pelas empresas pesquisadas neste estudo. Somente algumas 

pequenas iniciativas foram identificadas. Isso confirma, mais uma vez, que essas empresas 

ainda não consideram a variável ambiental como uma oportunidade de negócio, porém estão 

evoluindo para o estágio proativo, o que já pode ser considerado um diferencial, considerando 

que a sustentabilidade ambiental pode ajudar as empresas a conquistar vantagem competitiva 

no mercado (WAGNER, 2005; BERNS et al., 2009; BILGIN, 2009).  

Colaborando, Bern et al. (2009) apontam realidades emergentes, como: 1) a 

volatilidade nos preços dos alimentos, água, energia e outros recursos; 2) a sociedade e outros 

públicos afetados pelas atividades da empresa, estão aumentando a pressão em relação às 
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questões de sustentabilidade; 3) mudanças nas regulamentações governamentais; 4) mercados 

investidores utilizam a sustentabilidade, como indicador para avaliar empresas; e 5) as 

empresas pioneiras estão propensas a se tornarem líderes em negócios sustentáveis, o que as 

levará a ter vantagem competitiva sobre as demais. 

Toda essa reflexão pode ajudar os gestores a analisar o cenário competitivo e 

remodelar as oportunidades e ameaças que as empresas enfrentam e também serve para rever 

como devem pensar, agir, gerenciar e competir. 

Os principais desafios que as empresas precisam superar para incorporar a estratégia 

ambiental estão relacionados, principalmente, à capacidade de planejamento estratégico. A 

gestão ambiental não pode somente atender a objetivos específicos de determinadas divisões 

da empresa, para prever e evitar que problemas ecológicos afetem o desempenho da estratégia 

da divisão e, consequentemente, a estratégia empresarial (JABBOUR; SANTOS, 2006). A 

gestão precisa fazer parte do comportamento empresarial, integrando os objetivos ambientais 

em todos os níveis hierárquicos da empresa, redefinindo competências e responsabilidades 

(PORTER; VAN DER LINDE, 1995; MAIMON, 1994; MAIMON, 1996; DONAIRE, 1999; 

SANCHES, 2000). Outra grande dificuldade apontada está relacionada às capacidades de 

distribuição da informação e relacionamento, que nas empresas pesquisadas estão ligadas à 

conscientização dos funcionários e integrados e adesão dos outros públicos envolvidos nas 

atividades da empresa. Com essas três capacidades fortemente embasadas, as outras são 

desenvolvidas com maior facilidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação procurou compreender como as capacidades de marketing 

contribuem para a geração das estratégias ambientais, em empresas que buscam a 

sustentabilidade ambiental. Foi possível compreender que as capacidades de marketing 

funcionam como catalisadores das estratégias ambientais, para viabilizá-las no ambiente 

interno e externo da organização.  

Para atender ao primeiro e segundo objetivos específicos do trabalho foi necessário 

identificar e descrever as estratégias ambientais desenvolvidas pelas empresas pesquisadas. 

Constatou-se que as estratégias ambientais estão no estágio preventivo, ou seja, já evoluíram 

das ações somente reativas e estão caminhando para o estágio proativo, no qual a variável 

ambiental é considerada como uma oportunidade de negócio. Esta constatação ocorre em 

virtude do desempenho da gestão ambiental estar ligado às legislações ou exigências do 

mercado (grandes clientes revendedores), conforme o entendimento da gestão de topo. 

Também porque, a gestão ambiental acaba atendendo a objetivos específicos de determinadas 

divisões das empresas, para prever e evitar que problemas ecológicos afetem o desempenho 

da estratégia da divisão e, consequentemente, a estratégia empresarial. Ou seja, desempenho 

ecológico da empresa, ainda não é considerado como fator estratégico.  

O terceiro objetivo específico buscou reconhecer quais capacidades de marketing 

foram necessárias para o desenvolvimento das estratégias ambientais. Foi possível constatar 

que as capacidades de marketing fundamentais neste processo são as capacidades de 

planejamento estratégico, distribuição da informação, gestão de relacionamento com o cliente, 

gestão de produtos e marcas e gestão da inovação. 

O quarto e último objetivo específico buscou distinguir como e por que cada 

capacidade foi necessária para o desenvolvimento das estratégias ambientais. A capacidade 

de planejamento estratégico foi evidenciada como necessária para planejar o futuro da 

empresa, levando em consideração a questão ambiental. A capacidade de distribuição da 

informação foi constatada como necessária para integrar a variável ambiental nos diferentes 

setores da empresa e propiciar que cada um saiba qual é o seu papel. A capacidade de 

relacionamento com o cliente/fidelização foi percebida como necessária para aprimorar o 

relacionamento com todos os stakeholders, desde os grandes clientes, que exigem 

comportamento ambiental, até a comunidade que sofre os impactos das atividades da 

empresa.  A capacidade de gestão de produtos e marcas, para divulgar o posicionamento 

“verde” da empresa, por meio do desenvolvimento de embalagens menos poluidoras e a  
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divulgação dos indicadores ambientais em revistas especializadas. A capacidade de gestão 

da inovação foi evidenciada como necessária para internalizar a variável ambiental na 

empresa e também para atender às demandas do mercado. Esta capacidade, que em outros 

estudos têm foco específico no desenvolvimento de novos produtos e processos, neste estudo 

aparece como necessária para que a empresa venha a integrar a questão ambiental em todos os 

níveis hierárquicos. Esta constatação confirma o estágio de evolução da variável ambiental, 

no qual as empresas se encontram, que é o de prevenção. 

Constatou-se, ainda, que o maior desafio das empresas para incorporar a variável 

ambiental é devido esta ainda não fazer parte das diretrizes da corporação. Dessa forma, a 

questão ambiental é tratada de forma isolada, atendendo a demandas específicas. Outro 

desafio trata da adesão dos stakeholders ao comportamento ambiental, principalmente em 

relação aos funcionários e integrados. Para abrandar essas questões, entra o trabalho do setor 

de RH. Foi constatado que os treinamentos e capacitações devem ser constantes para manter 

os projetos implantados.  

Além disso, compreender a relação entre as capacidades de marketing e estratégias 

ambientais tem relevância tanto teórica quanto prática. Teoricamente foi possível promover a 

integração entre a literatura sobre capacidades de marketing e estratégias ambientais, 

resultando em uma estrutura conceitual testável em diferentes cenários, o que é novo para a 

literatura vigente. Existem muitos estudos que demonstram as vantagens de as empresas 

buscarem a sustentabilidade ambiental (BERNS at al., 2009; BILGIN, 2009; WAGNER, 

2005), e outros que tratam sobre o papel das capacidades de marketing (SONG; DI 

BENEDETTO; NASON, 2007, VORHIES; MORGAN; AUTRY, 2009). Mariadoss, 

Tansuhaj e Mouri (2011) propuseram a relação entre capacidades de marketing e estratégias 

de sustentabilidade ambiental, baseadas em inovações, no contexto B2B, formado por 

empresas referência em sustentabilidade ambiental. Este estudo propôs analisar a relação 

entre capacidades de marketing e estratégias ambientais (não necessariamente inovativas), no 

contexto B2C, de empresas brasileiras que têm um histórico de desenvolvimento ambiental, 

mas que ainda não alcançaram a sustentabilidade ambiental. Pode-se dizer que este estudo 

abriu o fluxo de pesquisas sobre o impacto das capacidades de marketing nas estratégias 

ambientais em empresas brasileiras.  

Administrativamente, para as empresas que buscam a sustentabilidade ambiental, este 

estudo demonstra quais capacidades de marketing devem ser perseguidas para melhorar o 

comportamento sustentável nos processos e produtos. Igualmente, como e por que essas 
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capacidades são fundamentais para essa conquista e quais as principais dificuldades para o 

desenvolvimento das estratégias ambientais. 

Este estudo teve uma limitação relacionada ao acesso aos profissionais das empresas. 

A intenção era de entrevistar três áreas: RH, ambiental e gestão estratégica. Porém, em uma 

das empresas pesquisadas não foi possível ter acesso à área ambiental, o que comprometeu a 

totalidade das informações necessárias para este estudo. Ainda, pode-se considerar uma 

limitação do estudo os instrumentos de coleta de dados, os quais poderiam ser mais completos 

diminuindo algumas discrepâncias, já relatadas anteriormente, como no caso dos resultados 

sobre os conhecimentos e habilidades que a empresa precisa para desenvolver as estratégias 

ambientais. No questionário, todas as capacidades foram consideradas importantes, porém 

cinco delas não apareceram em nenhuma das outras duas fontes. A capacidade de 

monitoramento de valor/satisfação, que aparece nos questionários pelas abordagens de 

diferentes ações, não é citada nas outras fontes. O mesmo ocorre com as capacidades de 

gestão do canal de distribuição e de gestão de preços, que nos questionários aparecem de 

forma muito evidente. Já a capacidade de gestão da inovação, que nos questionários é pouco 

comentada pelos entrevistados, nos relatórios é muito abordada pelo grande número de novas 

práticas ambientais implementadas pelas empresas. Apesar das limitações da pesquisa, 

ressalta-se que os objetivos deste estudo foram alcançados, quando por meio das entrevistas, 

foram confirmadas algumas das capacidades de marketing necessárias para o 

desenvolvimento das estratégias ambientais, já evidenciadas em outro estudo com proposta 

similar.  

Como recomendação a estudos futuros, sugere-se a evolução desta pesquisa por meio 

de recursos quantitativos e técnicas estatísticas, buscando a comparação das informações aqui 

evidenciadas. Outra possibilidade de investigação consiste em identificar as oportunidades e 

ameaças para as empresas do setor frigorífico, que ainda não alcançaram a sustentabilidade 

ambiental, no cenário em que estão inseridas. Do mesmo modo, é possível acrescentar na 

relação investigada neste estudo, a análise de desempenho dessas empresas. Também sugere-

se realizar a mesma proposta de estudo, porém em outros setores e, finalmente, estudar outras 

capacidades além da capacidade de marketing, como a capacidade de administração, de 

orientação ao mercado, de tecnologia da informação e capacidade tecnológica.  
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APÊNDICE A – Entrevista 1 

 

Roteiro de entrevistas respondido por ______________________________________  

 

1) Quais as estratégias de sustentabilidade ambiental que a empresa desenvolve? 

Comente cada uma detalhadamente. 

2) Há quanto tempo desenvolve estas estratégias de sustentabilidade ambiental?  

3) Quais são os conhecimentos e habilidades requeridas para desenvolver estas 

estratégias ambientais?  

4) Relate como e porque cada um dos conhecimentos e habilidades mencionados foram 

necessários para o desenvolvimento das estratégias de sustentabilidade ambiental.  

5) Quais são as competências que os profissionais que viabilizam as estratégias de 

sustentabilidade ambiental precisam deter. Por que?  

6) Relate quais são os conhecimentos e habilidades de marketing que foram necessárias 

para o desenvolvimento de cada estratégia ambiental na empresa.  

7) De que forma esses conhecimentos são úteis para viabilizar a estratégia ambiental?  

8) Relate quais foram os treinamentos e capacitações que a empresa promoveu para 

conseguir implantar as estratégias de sustentabilidade ambiental. De que forma eles 

contribuíram para viabilizar a estratégia de sustentabilidade ambiental.  

9) Quais foram às maiores dificuldades para viabilizar as estratégias de sustentabilidade 

ambiental. Por quê?  

10) Quais foram os benefícios decorrentes da adoção das estratégias de sustentabilidade 

ambiental. Por quê?  
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APÊNDICE B – Entrevista 2 

 

Quais são os conhecimentos e habilidades de marketing que foram necessários para o desenvolvimento das 

estratégias de sustentabilidade ambiental na empresa? Se a resposta for sim, explique. 

 Conhecimentos e habilidades de marketing Sim Não NS 

 1. Capacidade de planejamento estratégico    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessária a realização de contatos ou pesquisas visando à identificação das 

necessidades e desejos atuais e futuros dos clientes? 

   

É necessária a utilização de instrumentos e processos para o monitoramento de 

tendências de mercado? 

   

É necessária a utilização de instrumentos e processos para o monitoramento da 

concorrência? 

   

É necessária a mensuração de potencial e de demanda de mercado?    

É necessária a utilização de instrumentos de análise para o monitoramento da 

posição competitiva da empresa, tais como uso da matriz BCG, GE, McKinsey 

entre outros instrumentos? 

   

É necessária a utilização de processos e metodologias para a definição eficiente do 

mix de marketing? 

   

É necessária a elaboração de planos de marketing?    

 2. Capacidade de distribuição de informação    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessária a definição e gestão de processos que visam a rapidez de resposta ao 

mercado? 

   

É necessária a realização do compartilhamento de informações com toda a 

organização sobre clientes e mercado por meio de um SIM (Sistema de 

Informação Mercadológica)? 

   

É necessária a habilidade de coordenar, em um processo integrado, os vários 

departamentos relevantes para atender ao mercado? 

   

 3. Capacidade de serviços aos clientes    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessária a realização de plano estratégico de comunicação interna para 

divulgação e busca de comprometimento dos funcionários? 

   

É necessária a gestão da qualidade dos serviços, buscando atender e superar as 

expectativas dos clientes, aumentar a produtividade e reduzir custos? 

   

É necessária a implementação de soluções customizadas 

(personalizadas/adaptadas) para os clientes? 

   

É necessária a implementação de estratégias visando o comprometimento dos 

fornecedores externos que auxiliam na prestação dos serviços? 

   

 4. Capacidade de monitoramento de valor/satisfação    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessária a realização de contatos ou pesquisas visando conhecer/entender o 

que é valor para os clientes? 

   

É necessária a utilização de processos e instrumentos para avaliar a satisfação dos 

clientes? 

   

É necessária a implementação de canais de comunicação interativa com o cliente 

para sugestões, reclamações e soluções de problemas e dúvidas? 

   

 
5. Capacidade de gestão de relacionamento com o consumidor / 

fidelização 

   

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessária a utilização de registros internos e dados transacionais dos clientes 

para obtenção de conhecimento sobre suas características e comportamento de 

compra? 

   

É necessária a definição de modelos de segmentação de clientes empregando 

métodos científicos? 

   

É necessária a utilização de métricas para avaliar resultados provenientes da 

retenção de clientes (cálculo do Life Time Value)? 

   

É necessária a utilização de softwares e definição de processos para gerenciamento 

do relacionamento com clientes (CRM- Customer Relationship Management)? 

   

É necessária a implementação de estratégias visando especificamente a retenção 

de clientes? 

   

 6. Capacidade de gestão de carteira de clientes    
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A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessária a utilização de estratégias para rentabilizar a base de clientes?    

É necessária a definição e gestão de clientes-chave?    

É necessária a utilização de metodologias para segmentar base de clientes?    

 7. Capacidade de gestão da força de venda    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessário processo definido de organização da força de vendas levando em 

conta, variáveis como potencial de mercado, potencial do cliente ou características 

de produtos e mercados? 

   

É necessário plano estruturado de remuneração para a força de vendas, alinhado 

com os objetivos de aumentar a receita, bem como fidelização e satisfação dos 

clientes? 

   

É necessária a definição e implementação de métricas para acompanhamento e 

avaliação do desempenho da força de vendas? 

   

 8. Capacidade de gestão de produtos e marcas    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessária gestão estratégica do portfólio de produtos?    

É necessária gestão estratégica da(s) marca(s) da empresa: definição de objetivos 

da(s) marca(s), posicionamentos e estratégias para maximizar as oportunidades e 

rentabilização da(s) marca(s)? 

   

É necessária a comunicação integrada tendo em vista os objetivos estratégicos da 

organização? 

   

É necessária a utilização de métricas de gestão de marcas, tais como valor e 

imagem da(s) marca(s)? 

   

 9. Capacidade de gestão da inovação    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

São necessários processos definidos para desenvolvimento e lançamento de novos 

produtos? 

   

São necessárias metas e políticas organizacionais que incentivam a inovação?    

É necessário incentivo, processos e infraestrutura definidos, para que qualquer 

funcionário da empresa que tenha informações sobre clientes ou mercado, possa 

captar, armazenar e compartilhar essas informações? 

   

São necessários processos definidos para que funcionários do departamento de 

pesquisa e desenvolvimento (ou de área correspondente) possam interagir com os 

clientes e aprender sobre como atendê-los melhor? 

   

 10. Capacidade de gestão de canal e distribuição    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

São necessárias metodologias para análise de opções de canal visando o alcance de 

objetivos de mercado e a otimização dos recursos? 

   

É necessária a implementação de métricas para avaliar desempenho por canais de 

distribuição? 

   

É necessária a gestão das necessidades e problemas dos membros do canal através 

de ferramentas como pesquisas, auditorias e comitês de relacionamento? 

   

São necessárias estratégias e processos implementados de participação dos 

membros do canal no planejamento de novos produtos? 

   

É necessária a gestão das decisões de preços dos produtos levando em 

consideração as empresas do canal? 

   

É necessária a transmissão dos conceitos dos produtos/serviços através de canais 

de distribuição? 

   

 11. Capacidade de gestão de preço    

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

É necessária a gestão de preços dos produtos/serviços considerando técnicas de 

análise de valor percebido pelo cliente (preço percebido x benefícios percebidos)? 

   

É necessária a gestão de preços dos produtos/serviços considerando a 

concorrência, o posicionamento no mercado e ciclo de vida? 

   

É necessária a gestão de preços dos produtos/serviços considerando custos, 

consistência interna na linha de produtos e outras ofertas da empresa? 

   

São necessárias políticas diferenciadas de preços considerando necessidades 

diferentes entre clientes/segmentos? 

   

É necessária a utilização de técnicas que visam suportar a gestão de preços, tais 

como a análise de elasticidade, flexibilidade de preço por variação da demanda 

dentre outras? 
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