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O velho estava cuidando da planta com todo o carinho.  

O jovem aproximou-se e perguntou:  

-Que planta é esta que o senhor está cuidando? 

-É uma jabuticabeira, respondeu o velho.  

-E ela demora quanto tempo para dar frutos? 

-Pelo menos uns quinze anos, informou o velho 

-E o senhor espera viver tanto tempo assim?  

-Não, não creio que viva mais tempo, pois já estou no fim da minha jornada, disse o ancião.  

-Então, que vantagem você leva com isso, meu velho? 

-Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas,  

se todos pensassem como você.  

"Não importa se teremos tempo suficiente para ver mudadas as coisas e pessoas pelas quais lutamos, 

mas sim, que façamos a nossa parte, de modo que tudo se transforme a seu tempo” 

Desconheço o Autor 

 

“Se você tem metas para um ano. Plante arroz.  

Se você tem metas para 10 anos. Plante uma árvore.  

Se você tem metas para 100 anos, então eduque uma criança.  

Se você tem metas para 1000 anos, então preserve o meio ambiente.”  

Confúcio 
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RESUMO 

 

SEHNEM, Simone. Análise dos Recursos, Estratégias Ambientais e Desempenho de 

Organizações. 2011. 214p. Tese (Doutorado em Administração e Turismo) – Universidade 

do Vale do Itajaí, Biguaçu, 2011. 

 

O objetivo do presente trabalho consiste em propor e demonstrar a aplicabilidade um modelo 

de análise do relacionamento entre recursos organizacionais, estratégia ambiental e 

desempenho. O arcabouço teórico basilar para o desenvolvimento do trabalho está pautado 

nas temáticas: gestão ambiental, estratégias ambientais, a abordagem de recursos oriunda da 

Resouce Based View (RBV) e desempenho organizacional. O trabalho se constitui em um 

estudo exploratório, classificado quanto à abordagem como qualitativo mas que se utiliza de 

alguns constructos de cunho quantitativo para elucidar as relações existentes entre as variáveis 

e consiste em um estudo de caso. A aplicabilidade do Framework de Análise dos Recursos, 

Estratégias Ambientais e Desempenho de Organizações (FAREADO) foi efetuado na divisão 

Suínos e Aves da empresa X localizada no Brasil. Foi constatado a partir da aplicação do 

modelo que a divisão Suínos e Aves num primeiro momento apresenta estratégias ambientais 

reativas para atender os requisitos legais e prevenir eventuais restrições ao sistema produtivo. 

Entretanto, ações como a existência de comitês e equipes de melhoria contínua e elencar a 

questão ambiental como estratégica para a organização, denotam uma preocupação da 

empresa ir além, para criar uma cultura voltada à sustentabilidade e de conscientização do seu 

quadro de colaboradores para uma era de pioneirismo e proatividade ambiental. Certamente, 

associado a ganhos competitivos e preferência no momento de compra por parte dos clientes. 

A aplicação do FAREADO permitiu enquadrar a divisão suínos e aves do Grupo 

Multinacional em estudo no nível de desempenho bom, com atendimento dos requisitos legais 

baseados no controle e na correção. A Divisão faz uma boa mobilização dos recursos para 

viabilizar as estratégias ambientais, que por sua vez foram enquadradas como sendo 

predominantemente reativas plenas com fortes evidências da existência de estratégias 

preventivas plenas e que ocasionam um impacto no desempenho organizacional considerado 

positivo. A análise efetuada a partir do modelo identificou que nessa viabilização das 

estratégias vigentes são  mobilizados de maneira mais acentuada os recursos humanos; 

recursos físicos (instalações, máquinas e equipamentos); habilidades administrativas; cultura 

organizacional; recursos naturais renováveis; capital intelectual; capacidade de inovação e 

marca. Os recursos valiosos, raros, inimitáveis e organizacionais mobilizados consistem em 

recursos intangíveis que possuem interface com a cultura organizacional. Dentre os tangíveis 

foi identificado que os gestores atribuem maior valor aos equipamentos e recursos humanos. 

A partir do estudo desenvolvido foi possível verificar a aplicabilidade do Framework de 

Análise dos Recursos, Estratégias Ambientais e Desempenho de Organizações (FAREADO) 

através do estudo de caso na divisão suínos e aves do Grupo. Recomenda-se validar o mesmo 

em outros setores, para averiguar se o mesmo permite gerar generalizações quando aplicado a 

diferentes portes de empresas. 

Palavras-chave: Estratégia Ambiental. Recursos. Desempenho. 
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ABSTRACT 

 

SEHNEM, Simone. Model Analysis of Resources, Environmental Strategies and 

Performance of Organizations. 2011. 214p. (Doctorate in Business Administration and 

Tourism) – Universidade do Vale do Itajai, Biguaçu, 2011.  

 

The objective of this paper is to propose and demonstrate the applicability of an analytical 

model of the relationship between organizational resources, environmental strategy and 

performance. The basic theoretical framework for the development of the work is guided by 

the themes: environmental management, environmental strategies, the approach proceeds 

from the Resouce Based View (RBV) and organizational performance. The work constitutes 

an exploratory study, classified as to how qualitative approach but makes use of some 

constructs to elucidate a quantitative relationship between the variables and is a case study. 

Validation of the Analysis Framework of Resources, Environmental Strategies and 

Performance of Organizations (FARESPO) was performed in Pig and Poultry Division of the 

firm study located in Brazil. It was found from the application of the model that the Swine 

and Poultry Division at first presents reactive environmental strategies to meet the legal 

requirements and prevent any restrictions on the production system. However, actions such as 

the existence of committees and continuous improvement teams, identifying environmental 

issues as strategic to the organization, show a company's concern to go beyond to create a 

culture focused on sustainability and awareness of its workforce in an age of pioneering and 

proactive environment. Certainly, the associated gains and competitive preference at time of 

purchase by customers. The application of FARESPO frame allowed the division of pig and 

poultry Multinational Group the level of good performance, compliance with legal 

requirements based on the control and correction. The Division is a good resource 

mobilization for achieving environmental strategies, which in turn were classified as being 

predominantly full reactive with strong evidence of preventive strategies and bring about a 

full impact on organizational performance as positive. The analysis carried out from this 

model found that viability of existing strategies are more strongly mobilized human resources, 

physical resources (facilities, machinery and equipment), administrative skills, organizational 

culture, renewable natural resources, intellectual capital, ability to innovation and brand. The 

valuable, rare, inimitable and organizational mobilized consist of intangible assets that have 

interface with the organizational culture. Among the tangible has been identified that 

managers attach greater value to the equipment and human resources. From the study we 

verify the applicability of Framework Analysis of Resources, Environmental Strategies and 

Performance of Organizations (FARESPO) through the case study in pigs and poultry 

division of Multinational Group. It is recommended to validate the same in other sectors, to 

see if it serves to generate generalizations when applied to different sizes of companies.  

Keywords: Environmental Strategy. Resources. Performance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo introdutório está estruturado de modo a contemplar a contextualização 

do problema de pesquisa da tese, onde se apresenta resumidamente a evolução teórica da 

abordagem de estratégias ambientais, evidenciando que no Brasil a investigação científica 

nessa área é recente. Na sequência são descritos os objetivos da pesquisa, que são os 

norteadores do trabalho proposto. Logo após, descreve-se a relevância, originalidade e 

contribuições do trabalho. Expõe-se que há sugestões por parte de pesquisadores nacionais e 

internacionais para a intensificação de pesquisas nessa área, vinculando a análise das 

estratégias ambientais com o desempenho econômico e financeiro e com os recursos 

mobilizados para viabilizar as mesmas nas empresas.  Estudos com essa dimensão de análise 

podem se tornar um arcabouço informacional alusivo ao estágio atual das organizações 

agroindustriais do setor de frigoríficos, no que tange aos aspectos ambientais e servir de 

alavanca impulsionadora de melhorias e investimentos a serem deflagrados por outras 

organizações de setores distintos. Este capítulo se encerra com a apresentação da estrutura do 

trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A preocupação das organizações para aderir e implementar estratégias ambientais tem 

se acentuado nas duas últimas décadas. São diversos os aspectos que interferem nessa atitude, 

quais sejam: em virtude dos requisitos legais; por exigência das auditorias de países 

interessados em fechar contratos com empresas estrangeiras; pela pressão dos consumidores e 

organizações não governamentais; pelos efeitos danosos provocados pela natureza quando 

desrespeitada, e que têm gerado prejuízos e causado medo às pessoas, sensibilizando-as para a 

mudança de conduta. 

Em relação às diversas consequências dos impactos ambientais vivenciados pelas 

populações de diferentes continentes, podem-se citar como exemplo os tornados, estiagens, 

variação intensa da temperatura, que interferem na indefinição das estações do ano e no ciclo 

das culturas, chuvas em demasia, provocando inundações e enchentes, entre outros. Baseado 

nesse cenário de degradações provocadas pela natureza, o ser humano torna-se sensibilizado 

com o ambiente e passa a tomar medidas mitigadoras. Isso se comprova pela grande 

quantidade de organizações que aderiram à certificação ISO 14.001, reconhecida como sendo 

o sistema de gestão ambiental amplamente adotado por que possui respaldo da  International 
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Organization for Standardization (ISO). Conforme Nawroka e Parker (2009) e INMETRO 

(2011) até 31 de dezembro de 2006 aproximadamente 130.000 organizações estavam 

certificadas em nível de mundo. No Brasil, no período de 2000 a 2011 foram concedidos um 

total de 2.068 certificados da Norma ISO 14.001. Considerando que em 1990 foi 

desenvolvido e lançado à auditoria externa do sistema de gestão ambiental e foi a década na 

qual a certificação ISO 14.001 iniciou o seu processo de consolidação, a referida já possui um 

histórico consistente para ser avaliado, destacam os autores. No ano de 2011, válidas no Brasil 

havia 1.327 certificações (ISO SURVEY, 2011). 

Baseado nesse contexto, há estudos sendo desenvolvidos que procuram identificar se o 

uso de medidas padrão, conforme preconiza o sistema de gestão ambiental tem realmente 

beneficiado o meio ambiente. Nesse sentido, destacam-se os estudos desenvolvidos por 

Ferreira et al (2011), Rocha et al (2011), Brock e Sá (2011), Darnall e Sides (2008), Darnall, 

Henriques e Sadorsky (2005), Martin (2005), Melnyc, Soufre e Calatone (2003), entre outros. 

Tais estudos apresentam como conclusões  que a adoção de sistemas de gestão ambiental a 

exemplo da ISO 14.001 tem contribuído para a melhoria de desempenho no tratamento de 

resíduos. Também que existem pressões externas exercidas pelos acionistas, governo, clientes 

e comunidade, entre outros que influenciam a gestão ambiental da empresa no sentido de 

cobrar um desempenho alinhado à expectativa da Responsabilidade Social Corporativa. 

Além disso, um sistema de gestão ambiental é útil no gerenciamento das questões 

ambientais nas empresas e atende aos interesses de clientes, consumidores, ecologistas, e em 

especial das próprias empresas, que investem grande quantidade de recursos para implantação 

e operacionalização destes sistemas em busca de melhoria em seu desempenho ambiental. 

Nawroka e Parker (2009) destacam que as organizações que aderiram à certificação ISO 

14.001 tiveram esta melhoria e que ainda as mesmas tendem a exigir de seus fornecedores 

uma melhor compreensão de como os aspectos de desempenho ambiental os afetam, bem 

como  um maior comprometimento com o meio ambiente por parte destes.  Desta forma, 

realizam a gestão ambiental da cadeia de abastecimento. 

Nessas empresas, a relação entre recursos e desempenho pode ser examinada de 

diversas maneiras. Uma delas, relatada na literatura é em termos de expectativas que as 

empresas possuem de benefícios e melhoria de desempenho que possam obter, principalmente 

por meio da mobilização de recursos tangíveis e intangíveis. Outra consiste em estabelecer 

uma correlação entre a existência de determinados recursos e seu reflexo no desempenho.  

Estudiosos como Barney e Clark, (2007) afirmam que os recursos estratégicos 

explicam o desempenho na medida em que as organizações capturam o valor econômico que 
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eles criam. Entre as diversas escolas teóricas existentes que tratam destas questões, a 

Resource Based View (RBV), postula que os recursos internos possuídos pelas empresas são 

determinantes e fundamentais para a obtenção de vantagem competitiva e melhoria do 

desempenho empresarial (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991, 2002; DIERICKX; 

COOL, 1989; PRAHALAD; HAMMEL, 1990; PETERAF, 1993). Assim, a fonte de 

diferenças de desempenho entre as empresas encontra-se na base de recursos das 

organizações, que constitui-se de um conjunto de recursos (WERNERFELT, 1984), que 

podem ser divididos em ativos físicos ou intangíveis (HALL, 1992), cuja combinação 

específica resulta na capacidade competitiva da empresa e, em última instância, na sua 

vantagem competitiva sustentável. Isso se dá quando a empresa aloca determinados recursos 

no intuito de atender a tríade da sustentabilidade, isto é, as dimensões econômica, social e 

ambiental. 

Conforme Nawroka e Parker (2009) o nível de influência da estrutura organizacional 

sobre o desempenho econômico é dependente de uma característica particular da empresa, que 

consiste nos seus recursos intangíveis, tais como cultura, valores e ambiente concorrencial. 

Embora os requisitos legais que uma empresa precisa seguir sejam bastante prescritivos, o uso 

de vários instrumentos de gestão permite a interpretação e adaptação para diferentes 

contextos. Além disso, os ambientes em que operam os sistemas de gestão variam em termos 

de governança corporativa, cultura, ambiente legislativo, legislação e inclusive quanto às 

características ambientais do contexto no qual a empresa está inserida. A interpretação dos 

requisitos legais e a unicidade interna de cada empresa criam fortes razões do pressuposto de 

que os resultados de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) são dependentes deste contexto. 

Grant (1991) postula que o enfoque externo da empresa, preconizado por Porter a 

partir da abordagem da análise da indústria e do posicionamento competitivo, negligenciou a 

análise da estratégia desta e dos seus recursos e capacidades internos. A maioria das pesquisas 

sobre implicações estratégicas do ambiente interno da empresa tem se preocupado com 

questões associadas à estratégia de implementação e análise de processos organizacionais por 

meio dos quais elas emergem. Nos últimos 20 anos tem havido um ressurgimento de estudos 

que dão ênfase ao papel dos recursos da empresa como base para a estratégia da mesma.  

Ao nível da estratégia empresarial os estudos têm explorado a relação entre recursos, 

competição e lucratividade, incluindo a análise da concorrência, da imitabilidade, da 

apropriabilidade dos retornos de inovação, o papel da informação imperfeita na criação de 

diferenças de lucratividade entre concorrentes da empresa e os meios pelos quais o processo 

de acumulação de recursos pode sustentar uma vantagem competitiva (GRANT, 1991).  
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O argumento defendido por Grant (1991) para utilizar os recursos e capacidades da 

empresa como basilares nas estratégias de longo prazo está respaldado em duas premissas: a) 

eles fornecem uma orientação básica para a estratégia da empresa; e, b) são a principal fonte 

de lucro desta. Logo, a utilização dos recursos e capacidades da empresa como ponto de 

partida para direcionar a formulação de estratégias condiz com a afirmação de sua identidade , 

como por exemplo, identificar a missão da organização ou o negócio da mesma. Outrossim, 

quando a volatilidade e a incerteza do ambiente externo são grandes, seus recursos e 

capacidades podem ser uma fonte muito estável para definir a identidade da organização.  

A RBV postula que o sucesso de uma empresa é em grande parte impulsionado a 

partir de recursos que possuem determinadas características especiais. No entanto, o fluxo de 

investigações acerca destes tende a ser dominado por discussões conceituais. Embora as 

pesquisas empíricas estejam crescendo rapidamente, a maioria dos estudos se concentra em 

isolar apenas os tangíveis, dentro de um contexto de indústria singular, para examinar seus 

efeitos no sucesso da empresa. Para testar adequadamente os preceitos da RBV, Galbreath 

(2005) destaca que novas abordagens de investigação devem ser consideradas, inclusive com 

ênfase nos recursos intangíveis. 

Outra variável importante para a discussão proposta neste trabalho é o desempenho. E, 

seguindo a lógica da análise relacional proposta pelo estudo, sua associação com as demais 

variáveis se faz indispensável. Algum caminho já foi trilhado neste sentido e dentre os estudos 

que associam positivamente boas posturas empresariais em relação ao meio ambiente e 

desempenho, encontram-se Fogler e Nutt (1975), Rockness, Schlachter e Rockness (1986), 

Freedmann e Jaggi (1982), Wiseman (1982), Porter e Van Der Linde (1995a, 1995b, 1995c), 

Hart (1995) e Vithessonti (2009). Não compactuam com esse pensamento Waley e Whitehead 

(1994), Bragdom e Marlim (1972) e Spicer (1978) que não encontraram evidências claras em 

suas pesquisas sobre se efetivamente a relação é positiva. Estudos mais contemporâneos que 

versam sobre esses assunto e que continuam apresentando controvérias são de Darnall, 

Henriques, Sadorsky (2005), Liu et al (2006), Wu (2006), Darnall e Sides (2008) e Nawroka e 

Parker (2009) e Orellano e Quiota (2011). Nesse sentido Orellano e Quiota (2011) destacam 

que o principal desafio para a realização das pesquisas sobre o tema indicadores de 

desempenho socioambiental é a não disponibilidade de dados que consigam capturar o 

desempenho do ponto de vista tanto qualitativo como quantitativo das ações de 

Responsabilidade Social e Empresarial praticadas. Ao passo que Wu (2006) salienta que a 

investigação sobre a relação existente entre desempenho social e desempenho financeiro ainda 

é inconclusiva, com alguns pesquisadores encontrando relações positivas.  Entretanto, outros 
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estudos como Orlitzki, Schmidt e Rynes (2003) desenvolveram uma meta-análise e 

constataram que muitos estudos desenvolvidos nessa área apresentaram como resultado um 

alto nível de correlação existente entre desempenho social/ambiental corporativo e 

desempenho financeiro corporativo. Portanto, há divergências na área que ainda está se 

consolidando o que gera lacunas a serem supridas. 

No bojo dos recursos mobilizados e detidos pelas empresas e das diferentes estratégias 

ambientais implementadas nas organizações, emergem alguns questionamentos: A 

heterogeneidade dos recursos otimiza o desempenho das estratégias ambientais? Os recursos 

mobilizados e detidos pelas organizações permitem que as mesmas afiram um lucro maior 

pautado na estratégia ambiental implementada? Como lidar com as questões ambientais 

internamente na empresa? Como agentes externos avaliam a imagem transmitida pelas 

empresas e como isso afeta os resultados econômicos e ambientais delas? Quais são os 

recursos mobilizados para viabilizar as diferentes abordagens de estratégias ambientais nas 

empresas? Como as diferentes estratégias ambientais impactam no desempenho econômico e 

ambiental das empresas?  

Se esses questionamentos são importantes em qualquer setor econômico, existe uma 

preocupação especial de desenvolver estudos no agronegócio, e mais especificamente no setor 

de frigoríficos considerado de alto potencial poluidor, tanto em seus processos primários, 

quanto no de agregação de valor à matéria-prima via processo de industrialização. Este setor é 

carente de estudos relacionando às variáveis propostas no presente trabalho. O agronegócio é 

responsável por 25% do PIB do Brasil (MAPA, 2010), e conforme Araújo e Bueno (2008) a 

agroindústria se destaca por ser o agente coordenador da cadeia produtiva dos setores do 

agronegócio, com maiores possibilidades para desenvolver as ações voltadas ao meio 

ambiente no âmbito empresarial. No Brasil o Agronegócio gera por ano uma riqueza de 400 

bilhões de dólares e tem sido o responsável pelo superávit comercial brasileiro, 

principalmente exportando os alimentos para países emergentes, a exemplo da Índia e da 

China. 

O setor frigorífico processa e industrializa alimentos que o tornam representativo no 

contexto das exportações, sendo que no ano de  2010 o Brasil exportou US$ 4.795.356 em 

carne bovina (in natura, industrializados, miúdos, tripas, salgadas). Além disso, conforme a 

ABIPECS (2011) a oferta de suínos para abate, em 2010, aumentou 1,8%, de 33,8 milhões de 

cabeças para 34,3 milhões. No período, os abates sob Inspeção Federal totalizaram 29,1 

milhões de cabeças, o que significou um crescimento de 2,5 % em relação a 2009. Os abates 

sob outras certificações mantiveram-se em decréscimo. Mais de 83% da oferta foi absorvida 
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pelo mercado interno. A ABEF (2011) menciona que as exportações de carne de frango 

somaram 3,63 milhões de toneladas em 2009, o que representou uma queda de 0,3% em 

relação aos embarques de 3,64 milhões de toneladas efetuados entre janeiro e dezembro de 

2008. A receita cambial teve uma queda mais acentuada, de 16,33%, ao somar US$ 5,8 

bilhões, contra os US$ 6,9 bilhões observados no ano anterior. O setor exportador de carne de 

frango foi impactado principalmente pela retração da economia mundial – devido à crise 

financeira internacional – com a redução de preços e de encomendas de clientes importantes 

como Rússia, Japão e Venezuela, e pela valorização do real frente ao dólar americano. 

Neste estudo, a unidade de análise é a agroindústria pertencente ao segmento do 

agronegócio/frigoríficos, e o estudo de caso utilizou as unidades industriais da divisão Suínos 

e Aves do Grupo estudado
1
 localizadas no Brasil como elementos da amostra.  

De qualquer forma considera-se que independente do setor de atuação das empresas, 

as estratégias ambientais consistem em ações que as empresas tomam em resposta às pressões 

externas e internas. A implantação de estratégias ambientais torna-se um instrumento que 

objetiva a melhoria contínua por meio de novos procedimentos, mecanismos, arranjos e 

padrões comportamentais menos nocivos ao meio ambiente. Sobretudo, seja pela melhoria 

dos processos operacionais e administrativos, pela incorporação de tecnologias limpas ou no 

reaproveitamento dos resíduos, as organizações podem obter economias que não teriam sido 

conquistadas caso não estivessem incorporando a variável ambiental na estratégia de negócios 

da organização. Para viabilizar a estratégia ambiental na empresa torna-se necessário 

mobilizar recursos, que por sua vez, corroboram para a obtenção de um desempenho 

econômico e ambiental.  

Considerando o contexto exposto, tem-se como tema de pesquisa da presente tese: 

estratégia ambiental e desempenho econômico e ambiental do setor agroindustrial sob a ótica 

dos recursos, avaliando como as diferentes configurações de variáveis interferem no 

desempenho das organizações. Nesse enredo, se parte da seguinte pergunta de pesquisa: 

Como seria um Framework de análise que integre a relação existente entre estratégia 

ambiental, desempenho econômico e ambiental em unidades industriais de frigoríficos?  

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses para validação nas unidades fabris do 

frigorífico pertencentes a divisão suínos e aves do Frigorífico: 

Hipótese 1: Quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, mais recursos 

tangíveis são mobilizados e melhor o desempenho econômico e ambiental. 

                                                           
1
 Neste trabalho a Empresa estudada será denominada “empresa X”. 
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 e,  

Hipótese 2: Quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, mais recursos 

intangíveis são mobilizados e melhor o desempenho econômico e ambiental. 

Por conseguinte, as variáveis chaves do presente estudo consistem nas estratégias 

ambientais, no desempenho e nos recursos vislumbrados sob a ótica da RBV. Diante disso, 

essa tese procura realizar uma análise que apresente um olhar sobre os aspectos econômicos e 

ambientais por meio da adoção de uma abordagem que faz uso das estratégias ambientais para 

vislumbrar um caminho alternativo de produção para a empresa e de desenvolvimento para as 

regiões, propondo um Framework de Análise dos Recursos, Estratégias Ambientais e 

Desempenho de Organizações (FAREADO). Para operacionalizar o trabalho, foram 

estabelecidos objetivos direcionadores, conforme apresentado a seguir. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

- Propor e demonstrar a aplicabilidade de um Framework de análise que evidencie o 

relacionamento entre recursos organizacionais, estratégia ambiental e desempenho econômico 

e ambiental de empresas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Elaborar os pressupostos que servirão de estrutura para o FAREADO de como 

estratégias ambientais afetam a relação entre recursos tangíveis e intangíveis e o desempenho 

econômico e ambiental das organizações; 

- Definir as tipologias de estratégia ambiental vigente nas organizações que farão parte 

do Framework de Análise a ser proposto; 

- Especificar os recursos tangíveis e intangíveis usados pelas organizações para 

estabelecer estratégias ambientais; 

- Especificar os indicadores de desempenho econômico e ambiental que evidenciarão 

as relações analisadas; 

- Identificar as relações que se estabelecem entre estratégias ambientais e recursos 

mobilizados para implementá-las na organização; 
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- Exemplificar a aplicabilidade do Framework  de análise sobre a vinculação entre 

recursos, estratégia ambiental e desempenho econômico e ambiental (AREADO), utilizando 

como estudo de caso unidades industriais de uma divisão (Suínos e Aves) de um Grupo 

empresarial do setor de frigoríficos localizada no Brasil. 

 

1.3 RELEVÂNCIA, ORIGINALIDADE E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

A relevância desta tese está em propor e demonstrar a aplicabilidade do Framework  

de análise que pretende elucidar como as estratégias ambientais se relacionam com recursos e 

desempenho organizacionais.  Trata-se de um objeto de investigação original, haja vista que é 

uma lacuna identificada em muitos estudos como colocado anteriormente. Considera-se que o 

objeto de estudo (frigoríficos) e o contexto para a condução da pesquisa (Brasil) permitem 

gerar um avanço na fronteira do conhecimento. Se trata de um setor em que poucos estudos 

foram desenvolvidos sob a ótica recursos, meio ambiente e desempenho. Cita-se apenas 

Amaral (2003), Araújo, Bueno e Mendonça (2007) e Alperstedt, Quintella e Souza (2010), 

mas que não investigaram a relação entre recursos, estratégia ambiental e desempenho. Seus 

escopos estiveram relacionados respectivamente a elaboração de uma proposta de modelo de 

relatório de sustentabilidade empresarial que possa ser utilizado pela indústria de petróleo 

brasileira e internacional; análise da sustentabilidade empresarial em um frigorífico de carne 

bovina; e investigação acerca dos fatores determinantes das estratégias de gestão ambiental 

das empresas industriais catarinenses pertencentes ao complexo florestal, 

eletrometalmecânico, têxtil, agroindutrial, tecnológico e mineral. 

No contexto internacional destacam-se os estudos acerca de estratégias ambientais e 

desempenho desenvolvidos por Darnall e Sides (2008), Melnyc, Soufre e Calantone (2003), 

Sharma e Sharma (2011), mas enquanto alguns identificaram relações positivas entre eles 

outros contradizem estes resultados. Por exemplo, Darnall e Sides (2008) evidenciaram que 

empresas não participantes de programas ambientais voluntários melhoraram seu desempenho 

7,7% acima dos participantes. Ainda, os não participantes melhoraram seu desempenho no 

auto-controle 24% a mais que os participantes, enquanto aqueles que possuíam a ISO 14.001 

implantada apresentaram resultados de desempenho inconclusivos e que demandam maiores 

estudos para aferição de conclusões. Já Melnyc, Soufre e Calantone (2003) avaliaram a 

diferença existente no desempenho de empresas que possuem um sistema de gestão ambiental 

formal (certificado) em detrimento daquelas que não estão certificadas. Os resultados 

demonstraram que as empresas que possuem um SGA formal percebem os impactos além da 
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redução da poluição e vislumbram um impacto positivo no desempenho de várias dimensões 

operacionais. Além disso, a experiência com a certificação ISO 14.001 ao longo do tempo tem 

um impacto maior na seleção e uso de opções ambientais. Nesta vertente, Sharma e Sharma 

(2011) verificaram que três fatores influenciam na decisão de possuir uma estratégia 

ambiental proativa, sendo: a) crenças e valores da família direcionados ao meio ambiente; b) 

percepção de prevalecer aspectos e normas sociais em detrimentos de utilizar a empresa como 

um veículo para preservação ambiental; c) a extensão do controle do comportamento 

percebido, ou seja, se as ações ambientais geram reputação para a empresa. 

Esta tese apresenta como contribuição empírica a verificação da efetividade dos 

investimentos ambientais das organizações despendidos com base em suas estratégias 

ambientais e seu impacto no desempenho. Quanto à contribuição teórica, o presente trabalho 

contribui para a literatura por utilizar a Visão Baseada em Recursos ou Resource Based View 

como um processo de mediação nesta relação. Portanto, foi criado um Framework de Análise 

que permite vislumbrar se diferentes configurações de estratégias ambientais geram variação 

no desempenho econômico e ambiental, considerando a heterogeneidade de recursos das 

organizações. Além disso, a seleção do Brasil como contexto para a condução da pesquisa 

empírica e a escolha do setor de frigoríficos, empresa Multinacional X e Divisão Suínos e 

Aves, permite retratar a realidade da primeira multinacional brasileira do setor do 

agronegócio, empresa internacionalizada e que possui uma contribuição econômica e social 

significativa.  

A construção do Framework de Análise proposto aborda aspectos relacionados ao 

meio ambiente e aos recursos, como por exemplo, as peculiaridades geográficas, a cultura, o 

sistema de produção, o negócio, entre outros, dando ênfase a fatores preponderantes na 

tomada de decisão gerencial. Estas análises são consideradas primordiais para um gestor que 

visa adotar estratégias que sejam condizentes com as tendências de mercado, as exigências 

dos consumidores e a longevidade da sua organização. E, sobretudo, que lhe tragam um 

retorno econômico otimizado. Considerando o exposto, este trabalho apresenta a seguir a 

fundamentação teórica que versa sobre a gestão ambiental empresarial e as estratégias 

ambientais; as tipologias de estratégias ambientais; a Visão da Empresa Baseada em Recursos 

(RBV), e o desempenho econômico-financeiro e ambiental. Logo após, apresenta-se o 

capítulo 3 que descreve a metodologia do trabalho, subdividida em tipo de pesquisa, estratégia 

de pesquisa, delimitação do estudo e métodos de coleta e de análise dados. O Capítulo 4 versa 

sobre a apresentação e análise dos dados. O capítulo 5 apresenta as considerações finais do 

estudo e é seguido pelas referências e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão de literatura publicada principalmente a partir dos 

anos 90 (1990-2011) que sustenta teoricamente as variáveis escolhidas para a consecução do 

presente estudo. No que diz respeito às estratégias ambientais, a revisão de literatura se inicia 

apresentando a evolução da gestão ambiental, a taxonomia de gestão ambiental, aspectos 

conceituais, características e o trabalho seminal de Hart (1995) pautado na Resource Based 

Review Natural e culmina em outros estudos que foram desenvolvidos a partir deste ou com 

princípios similares aos do autor, delineando o relacionamento entre contexto organizacional, 

investimentos que influenciam os recursos, desenvolvimento de capacidades específicas da 

firma e obtenção de vantagem competitiva. Acerca da RBV foi elaborada a descrição da 

evolução dessa abordagem, da discussão efetuada pelas duas escolas, a processual e a 

estrutural, os diferentes conceitos, características e algumas lacunas dos estudos. Em relação 

ao desempenho organizacional descreve-se o conceito, indicadores de desempenho e 

diferentes abordagens de mensuração do mesmo. 

 

2.1 CONTEXTO AMBIENTAL E AS ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS 

 

A preocupação com os recursos ambientais não é recente e tem sido objeto de 

discussões e recorrentemente citada em diversos fóruns, congressos e reuniões internacionais 

que foram desenvolvidas nos cinco continentes do mundo. Conforme Jabbour e Santos (2006) 

o tema já foi abordado pelo Clube de Roma, um órgão colegiado liderado por empresários, e 

resultou na obra “Limites do Crescimento” (1972) que descreveu um cenário trágico para o 

futuro mundial, caso a sociedade mantivesse os padrões de consumo da época. No mesmo ano 

da publicação (1972) em Estocolmo, Suécia, foi realizada a primeira conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente que ampliou o debate sobre a questão (MEADOWS et al, 

1972). No ano de 1987 foi publicado o “Relatório Nosso Futuro Comum” (CMMAD, 1991), 

ao qual foi imputado a responsabilidade de disseminar o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que para a Comissão Mundial sobre 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). “Para ser 

sustentável, o desenvolvimento precisa levar em conta fatores sociais e ecológicos, assim 

como econômicos; as bases dos recursos vivos e não-vivos; as vantagens de ações 

alternativas, a longo e a curto prazos” (STARKE, 1991, p. 9).  
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Isso evidencia uma preocupação digna no sentido de que mesmo sendo necessário 

utilizar os recursos naturais para a sobrevivência da humanidade, esta deve deixa-los em 

condições de serem utilizados pelas futuras gerações. 

As discussões sobre a temática vão se consolidando e assumindo uma escala mundial e 

no ano de 1992 ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida popularmente como ECO Rio-92, a qual teve como 

intuito reforçar a necessidade de a sociedade como um todo engendrar o desenvolvimento 

sustentável. Para tal o ensejo basilar alicerça-se em mudanças paradigmáticas no modo de 

conceber e implementar ações econômicas, políticas e sociais, que levem em consideração os 

impactos dessas atividades sobre o meio ambiente (JABBOUR; SANTOS, 2006). Os autores 

supracitados colocam que como uma das consequências da ampliação do debate, em 1997, na 

cidade de Kioto, entra em pauta a questão da 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 a ser assinado pelos países e que até hoje não conseguiu ser 

plenamente estabelecido e não teve a maior parte de suas metas atingidas. No ano de 2002 foi 

feita a Conferência das Nações Unidas sobre ambiente e desenvolvimento sustentável, 

popularmente conhecida como “Rio + 10”. Teve como resultados um plano de ação factível 

no que se refere à minimização dos impactos de diversos problemas ambientais de caráter 

global. Como medidas detalhadas colocou-se como metas o desejo de aumentar a proteção da 

diversidade, o acesso à água potável, ao saneamento, ao abrigo, à energia, à 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 tramissíveis, à 

intolerância e incitação a ódios raciais, étnicos e religiosos. 

Tais mobilizações sociais evidenciam que a variável ambiental passa a ser uma 

premissa incluída na pauta das reuniões de lideranças comunitárias dos diferentes países, a 

fim de buscar alternativas de produzir com sustentabilidade e manter um legado ambiental 

adequado para o futuro. Segundo Motta e Rossi (2003) essa alteração paradigmática 

pressupõe que o desenvolvimento sustentável seja garantido pela ação conjunta entre atores 

políticos, econômicos e sociais e  a cooperação entre todas as esferas sociais e produtivas. 

Ainda que em atividade conjunta consigam explorar o meio ambiente com equidade e sem 

assumir apenas os aspectos econômicos como sendo preponderantes, mas mantendo equilíbrio 

entre a tríade econômico, social e ambiental. Dessa forma, cabe às empresas grande parcela de 

responsabilidade para o alcance do desenvolvimento sustentável.  
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Nesse sentido, Slack et al (2002) destacam que a magnitude do impacto ambiental está 

diretamente relacionado à quantidade da população que consome, ao impacto ambiental do 

processo produtivo e do produto consumido pela população. Dahlmann, Brammer e 

Millington (2008) destacam que as questões gerenciais que se coadunam com aspectos do 

meio ambiente têm aumentado nos últimos anos. A internalização da variável ambiental no 

âmbito dos negócios decorrente da sua consideração para estabelecer a estratégia corporativa 

da empresa está associada à natureza do negócio da empresa (DONAIRE, 1994). Corazza 

(2003), salienta que depende também do grau de conscientização da alta administração em 

matéria ambiental. 

As empresas de porte maior, normalmente causadoras de maior impacto ambiental, e 

as mais internacionalizadas tendem a ser mais cobradas pela sociedade e, por isso, procuram 

adotar práticas ambientais mais adequadas e inclusive estabelecer uma política de 

sustentabilidade para obtenção da melhoria do desempenho ambiental e econômico. 

Portanto, 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 Responsible 

CareÒ Program, a BS 7750 e o EMAS foram os que mais contribuíram para o surgimento da 

norma ISO 14001(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. 

A partir desse momento, diversas organizações passaram a desenvolver as suas ações 

gerenciais com vistas a compatibilizar o sistema de produção com questões voltas ao meio 

ambiente. E isso se tornou uma prática valorizada pela sociedade e principalmente pelos 

clientes. 

Esta validação da questão pelos diversos atores sociais fez nascer na literatura uma 

série de taxonomias de gestão ambiental empresarial e de estratégias ambientais. Nesse 

sentido, Rohrich e Cunha (2004) conceituam gestão ambiental como sendo o conjunto de 

políticas e práticas administrativas e operacionais, que levam em consideração a saúde, a 

segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente por meio da eliminação ou mitigação 

dos impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, operação, 

ampliação, realocação ou desativação de empreendimentos e atividades, incluindo-se todas as 

fases do ciclo de vida do produto. Seiffert (2005), por sua vez, descreve a gestão ambiental 
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como sendo um conceito que engloba as atividades de planejamento e organização do 

tratamento dos aspectos ambientais pela empresa, objetivando o alcance de metas ecológicas 

específicas. 

Dentre as investigações é possível citar os trabalhos de Hart (1995), Porter e Van der 

Linde (1995a), Berry e Rondinelli (1998), Aragón-Correa e Sharma (2003), Epstein e Roy 

(2003). Em parte, tais pesquisas são decorrentes das mudanças significativas na legislação 

ambiental de alguns países, regulação e taxação associadas com mudanças em direção a mais 

coerente resposta internacional às questões ambientais, relacionadas a questões climáticas e 

baixa qualidade do ar e da água. Incentivos comerciais por parte da ONU também contribuem 

para a melhoria da eficiência ambiental das empresas e para a eliminação de resíduos, pois 

esta surge na forma de altos custos de entrada e reduz o nível de competição, devido à 

intensificada interdependência da economia global e rápida industrialização entre economias 

de transição, condições que seriam minimizadas pelos incentivos. 

Ainda, há aqueles que elaboram análises empíricas do relacionamento entre 

desempenho financeiro corporativo e desempenho ambiental, como é o caso de Bansal e 

Bogner (2002), Christmann (2000), Clemens (2005), Hillary (1998, 2000), Sharma e 

Vedrenburg (1998).  Tais iniciativas têm contribuído para o crescimento da adesão à gestão 

proativa das empresas no que tange aos impactos ambientais e pode atrair consumidores 

interessados nas questões ambientais. Ao mesmo tempo, evitam custos de não conformidade 

com a legislação ambiental, contribuindo na melhoria da eficiência dos recursos e conduzem a 

um processo de contínua aprendizagem para múltiplos stakeholders, o que souberam 

desenvolver de maneira eficiente os estudos de Porter e Van der Linde (1995a, 1995c). 

Dahlmann, Brammer e Milington (2008) destacam que outros trabalhos empíricos 

contribuem com a identificação de benefícios financeiros, de melhoria do desempenho 

ambiental e dão ênfase a esferas muito significativas, a exemplo dos aspectos de reputação e 

consequências penais da não conformidade com leis e regulamentos. 

A investigação acerca da temática ambiental evidenciou que essa àrea tem sido 

associada ao desempenho, ao uso dos recursos e às capacidades internas nos estudos 

desenvolvidos na última década. Essa evidenciação permite a realização da inferência de que 

as organizações olham para a estrutura organizacional existente para identificar as alternativas 

disponíveis à alocação dos recursos para que consigam desenvolver uma gestão ambiental que 

atenda aos requisitos legais, que seja eficiente e que satisfaça os stakeholders que interagem 

com a mesma. Entretanto, Dahlmann, Brammer e Milington (2008) afirmam que o nível em 

que as empresas têm integrado a preocupação com o meio ambiente nas práticas gerenciais é 
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muito diversificado e heterogêneo, constituindo-se uma importante barreira ou obstáculo na 

implementação de estratégias ambientalmente responsáveis. 

Considerando o teor conjunto - variável ambiental, sistema de gestão ambiental, 

estratégias ambientais, pressões ambientais e práticas ambientais emergente das pesquisas 

descritas anteriormente, é possível inferir que tais investigações fornecem razões convincentes 

para as empresas – aquelas comprometidas com o conceito de sustentabilidade, de gerenciar 

de maneira séria os seus impactos ambientais.  

A heterogeneidade na adoção de estratégia tem sido percebida como estágios 

evolutivos da gestão ambiental como proposto por Maimon (1994), Donaire (1994), Sanches 

(2000), Corazza (2003), Rohrich e Cunha (2004) e Barbieri (2004). Percebe-se, que são 

adotadas formas de classificação com dois ou três níveis, para caracterizar a preocupação da 

empresa com os aspectos ambientais. Jabbour e Santos (2006) relatam que a difusão das 

taxonomias de gestão ambiental ocorreu com base na divulgação dos trabalhos de Carrol 

(1979) e de Wartick e Cochrane (2000), que propuseram a análise da responsabilidade social 

da empresa à luz de escalas evolutivas, o que posteriormente foi extrapolado para vislumbrar 

de maneira analítica a gestão ambiental empresarial. 

Jabbour e Santos (2006) mapearam as diferentes formas de relação entre empresa e 

meio ambiente, consistindo em uma sistematização das formas de integração da variável 

ambiental na organização. As mesmas foram agrupadas e apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Taxonomias de Gestão Ambiental 
Autores Proposições de Estágios Evolutivos da Gestão Ambiental 

Maimon (1994) Descreve três estágio de resposta empresarial à crescente pressão social em matéria 

ambiental. O primeiro estágio refere-se à adaptação da empresa à regulamentação ou 

exigências provindas do mercado, partindo para a incorporação de equipamentos de 

controle de poluição nas saídas, sem modificar a estrutura produtiva e o produto (as 

tecnologias conhecidas como fim de processo (end of pipe).  O segundo estágio consiste 

na adaptação das atividades empresariais à regulamentação vigente e as exigências de 

mercado relacionadas à questão ambiental, procedendo a modificação de processos e de 

produtos (incluindo as embalagens), buscando a prevenção da poluição e problemas que 

prejudiquem a viabilização e implantação da estratégia empresarial. O terceiro estágio 

consiste na antecipação aos problemas ambientais futuros, por meio da adoção de um 

comportamento pró-ativo e de busca pela eco-eficiência empresarial, cujo princípio é 

integrar a função ambiental ao planejamento estratégico da empresa. 

Donaire (1994) Analisa a resposta da indústria à questão ambiental por meio de três estágios evolutivos. 

A primeira fase é conhecida como controle ambiental de saída, a exemplo das chaminés, 

as redes de esgoto, mantendo a estrutura produtiva já existente, o que nem sempre 

apresenta resultados almejados, já que os benefícios decorrentes dessa alternativa são 

muitas vezes contestados pela sociedade civil e pelo próprio empresariado. Na segunda 

fase, criada com base na insatisfação social, a variável ambiental é integrada nas práticas 

e processos produtivos, sendo considerada atividade da função de produção. A terceira 

fase foi criada com base na competitividade centrada no desempenho ecológico do 

produto e é denominada de controle ambiental no âmbito dos negócios, chamada de 

controle ambiental na gestão administrativa. Nessa fase a gestão ambiental deixa de ser 
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uma exigência punida por multas e sanções e passa a ser vislumbrada como 

oportunidades e ameaças, em que as consequências têm impacto sobre a sobrevivência da 

empresa. 

Sanches (2000) Descreve dois tipos de alternativas para a inserção da variável ambiental dentro da 

empresa. O tipo um compreende a dimensão ambiental como um fator gerador de custos 

operacionais extras, como elemento de entrave à expansão dos negócios da empresa. No 

tipo dois ocorre a gestão ambiental proativa, na qual a dimensão ecológica é vislumbrada 

como uma oportunidade real de geração de lucros, mediante a incorporação de um grupo 

técnico específico e de um sistema gerencial especializado. Cria-se um departamento 

ambiental na estrutura da organização, o qual promove um melhor relacionamento da 

empresa com o ambiente natural, por meio de avaliação e controle dos impactos 

ambientais, mobilizando todos os setores da organização em uma atitude pró-gestão 

ambiental. 

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

consiste na integração pontual da variável ambiental, pela criação da função, cargo ou 

departamento ambiental, corroborando a centralização dessa iniciação funcional. 

Todavia, essa alternativa pode ser pouco eficiente, pois exclui a possibilidade de 

desenvolvimento proativo da perspectiva ecológica. A segunda prevê a integração 

matricial da gestão ambiental a partir da mobilização dos setores internos da organização, 

necessários ao planejamento, execução, revisão e desenvolvimento da política ambiental, 

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

desenvolvimento. As organizações que almejam a excelência em adequação ambiental 

procuram fazer essa integração, comumente impulsionada pela implantação de um 

sistema baseado em normas da série ISO 14.000, que orientam a empresa para a busca 

contínua e crescente da qualidade ambiental. Entretanto, a integração matricial da 

dimensão ambiental torna-se exequível quando tangencia as práticas administrativas da 

cúpula empresarial, sendo um fator determinante da estratégia organizacional e do seu 

desempenho. 

Rohrich e Cunha 

(2004) 

Com base na pesquisa desenvolvida em 37 empresas brasileiras, concluíram que a 

evolução da gestão ambiental ocorre em três estágios. O primeiro estágio é denominado 

de controle, busca-se monitorar a poluição e atender às exigências legais, estando a 

gestão ambiental restritas às decisões de manufatura. Portanto, engloba as empresas que 

adotam as práticas mais simples de gestão ambiental. No segundo estágio denominado de 

prevenção, a variável ambiental é introduzida nas decisões de compra de matérias-primas 

e seleção de fornecedores. As auditorias são responsáveis pelo controle do desempenho 

ambiental da empresa, havendo uma preocupação com o desempenho ecológico de 

processos e produtos. O terceiro estágio é denominado de proatividade, desenvolvido sob 

a égide da alta gerência, que toma a gestão da variável ambiental como dimensão 

estratégica e fornece autoridade formal para os responsáveis poderem agir em todos os 

setores da empresa. Enquadram-se nessa categoria as empresas que adotam as melhores 

práticas de gestão ambiental. 

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

conhecida como controle da poluição, haja vista que os esforços organizacionais são 

orientados para o cumprimento da legislação ambiental e atendimento das pressões da 

comunidade, sendo reativa e vinculada apenas à área produtiva.  Na segunda abordagem 

ocorre a prevenção, havendo uma preocupação com o uso eficiente dos insumos, a 

preocupação ambiental é mais incisiva na área manufatureira, mas começa a expansão 

para todas as áreas da organização. Na terceira abordagem a questão ambiental se torna 

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

organização.  
Fonte: elaborado a partir de Jabbour e Santos (2006) e Cunha et al (2009)  

 

A partir desses estudos, Jabbour e Santos (2006) colocam que as empresas integram a 

questão ambiental às suas práticas gerenciais em três estágios evolutivos, assim denominados: 

(i) especialização funcional da gestão ambiental; (ii) integração interna da dimensão 

ecológica; e (iii) integração externa da variável ecológica, que correspondemas abordagens 
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reativa, preventiva e proativa. O comportamento reativo foi amplamente descrito por Maimon 

(1996) e ocorre quando a internalização da variável ambiental é orientado 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. 

Na abordagem preventiva há a 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 (SEIFFERT, 2005). Na abordagem proativa as questões ambientais não são 

consideradas apenas problemas a serem evitados, mas elementos geradores de vantagem 

competitiva. Os principais autores dessa abordagem são Maimon (1994), Donaire (1994), 

Sanches (2000), Rohrich e Cunha (2004) e Barbieri (2004). 

Conforme Sanches (2000) as empresas industriais passam a adotar posturas proativas 

em relação ao meio ambiente por meio da incorporação de fatores ambientais nas metas, 

políticas e estratégias da empresa. Para fazer isso, levam em consideração os impactos 

ambientais ocasionados pelo processo produtivo e também dos seus produtos. A organização 

que adota uma postura proativa vislumbra a proteção ambiental como fator integrante dos 

objetivos de negócios da empresa, com possibilidades de geração de lucro, em detrimento da 

visão tradicional de ser um adicional de custo. As estratégias ambientais proativas na forma 

de investimentos em tecnologias de prevenção da poluição, mesmo quando se trata de 

investimentos reativos em controle da poluição, somente levam a melhoria competitiva e do 

ambiente natural quando eles estão associados com o desenvolvimento de determinadas 

estratégias de gestão e processos de manufatura. 

O meio ambiente passa a ser uma questão estratégica para os negócios da empresa, e, 

conforme Buchholz (1992) gera oportunidades e impacto significativo no crescimento, na 

rentabilidade ou na sobrevivência dos negócios. Christmann (1997) constatou em seu estudo 

de tese que competências verdes de empresas específicas definem o processo de inovação e 

capacidades de implementação, moderando o relacionamento entre estratégias ambientais e 

competitividade. Posto isso, conclui que as melhores práticas de gestão ambiental não 

contribuem de forma indiscriminada na vantagem competitiva de todas as firmas. Estas 

precisam escolher estratégias ambientais que se ajustam com suas estratégias de negócios. 

Christmann (2000) e Shrivastava (1995) analisaram os resultados de estratégias 

ambientais proativas e argumentam que as mesmas contribuem para a melhoria da vantagem 
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competitiva por reduzirem custos e melhorarem o quesito diferenciação. Gilbert e Birnbaum 

More (1996) destacam que alguns estudos têm mostrado que os pioneiros ambientais 

usufruem de uma melhor tecnologia de mercado e de desempenho empresarial graças à 

vantagem de adoção precoce.  

Sobretudo, é fundamental destacar que sob o prisma de estratégia proativa, as ações 

ambientais geram uma nova perspectiva de agenda de negócios. Esta, conforme Sanches 

(2000) pode ser estabelecida considerando o meio ambiente como base de negócios ou de 

desenvolvimento de ideias, sendo que o mesmo apresenta oportunidades e ameaças para os 

interesses dos negócios. Além disso, com base no meio ambiente é possível identificar novas 

oportunidades para o desenvolvimento de processos, produtos e mercados. A base para o 

desenvolvimento de ideias traz novas formas de pensar e questões como o desenvolvimento 

sustentável e a responsabilidade ambiental. 

Essa nova dimensão engloba o estabelecimento de uma responsabilidade ambiental 

por processos e produtos que envolve um relacionamento diferente, compartilhado, com 

fornecedores e consumidores, no que se refere à prevenção da poluição, à minimização dos 

resíduos e à proteção dos recursos naturais. Sanches (2000) destaca que a essas questões são 

adicionados aspectos de bem estar dos trabalhadores, da comunidade e das gerações futuras. 

Pautado nesse contexto, as empresas industriais precisam utilizar horizontes de longo prazo e 

visões mais amplas de seus processos de desenvolvimento de produtos e análise de 

desempenho.  Sobretudo, esse olhar requer um novo conjunto de valores, incluindo políticas e 

metas que incorporem a dimensão ambiental na organização. 

Para chegar nesse nível da estratégia ambiental da organização é necessário mudar, 

conforme Sanches (2000), iniciando pelo ambiente interno da empresa. Tais mudanças 

englobam o reconhecimento da natureza interdisciplinar e interfuncional dos problemas 

ambientais, o que exige que as áreas funcionais da organização interajam e se integrem, em 

termos de comunicação, de autoridade e de fluxo de trabalho. Igualmente, elas requerem 

novas maneiras de se relacionar com os grupos de interesse da organização, como 

trabalhadores, consumidores, fornecedores, agências governamentais, comunidades, etc, 

dando-lhes sinais de que esforços estão sendo efetuados para atender as suas exigências e para 

prever demandas futuras. Em decorrência, se faz necessária uma estrutura que suporte essa 

interação, integração e comunicação, interna e externa. 

Ainda, há uma necessidade de gerar mudanças atinentes à busca de novas 

informações, seja sobre os impactos ambientais de processos e de produtos, atuais e futuros 

ou de conceitos, de ferramentas, de técnicas, de tecnologias e de sistemas, para alinhar a 
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organização tanto às exigências como às tendências externas.  Nesse enredo, é necessário 

aceitar pensamentos e análises que comportem as ambiguidades, complexidades e 

interdependências que afetam à questão ambiental e implementar um sistema de gestão que 

comporte as novas tarefas, assim como talentos necessários para gerenciar esta dimensão. A 

nova postura será mais facilmente viabilizada por meio de distintas estratégias ambientais. 

Estas na visão de Aragón-Correa e Sharma (2003) são as estratégias da organização na 

gestão da interface entre seus negócios, o ambiente natural e as regulações ambientais e 

devem ser moldadas, segundo Itami (1994), pelos clientes, concorrentes e pela tecnologia. 

Porém, para que isso ocorra à empresa deve se articular internamente e ter ciência de que o 

nível de recursos e o clima organizacional irão determinar a sua capacidade para implementa-

las.  

Logo, as empresas podem viabilizar a incorporação da variável ambiental à estratégia 

de negócios por meio da mobilização e combinação dos seus recursos e capacidades, de modo 

a extrair vantagem competitiva. Barney (1991) apresenta outra contribuição, ao aferir que a 

organização precisa efetuar a análise das oportunidades e ameaças em seu ambiente 

competitivo. Dentro deste ambiente, cada empresa desenvolve uma base estável de recursos, a 

partir da qual as estratégias são formuladas. 

As estratégias ambientais são classificadas em diferentes tipologias, como por 

exemplo as que foram mapeadas, quanto a fase de evolução ambiental (fase de politização, 

legislativa e litigação) (SHARMA; PABLO; VEDRENBURG, 1999); ambientalismo 

industrial, ambientalismo regulatório, ambientalismo como responsabilidade social e 

ambientalismo estratégico (HOFFMAN, 1999); postura reativa, prevenção à poluição e 

perspectiva estratégica (COTRIN; MARTINELLI, 1999); especialização funcional, 

integração interna e integração externa ou integração estratégica (JABBOUR; SANTOS, 

2006); quanto às respostas às pressões ambientais (grupo proativo, grupo reativo, grupo 

estratégico e grupo prevenção as crises) (RONDINELLI; VASTAG, 1996); defensoras de 

portfólio, as escapistas, as inativas ou indiferentes e as ativistas (BROCKHOFF; 

CHAKRABARTI, 1999); estratégia ambiental lobista ou passiva, reativa, estratégia verde 

antecipativa e estratégia verde orientada à inovação (AZZONE, BERTELLÈ; NOCI, 1997); 

modelo de conformidade e o modelo estratégico; as estratégias reativas e as proativas; o 

greening reativo deliberado, o greening pró-ativo; o greening não realizado e o greening ativo 

emergente (WINN; ANGELL, 2000) e quanto ao foco das estratégias ambientais (as 

direcionadas a processos (BROCKHOFF; CHAKRABARTI, 1999)  e as direcionadas a 

produtos (NASCIMENTO, 2001)) (SOUZA, 2002; CUNHA et al, 2009).  
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Cunha et al (2009) afirmam que os diferentes modelos e tipologias de gestão 

ambiental foram criados por causa das diferenças nos motivos que levaram as organizações a 

incorporarem a variável ambiental em sua rotina. As tipologias são sistematizadas no Quadro 

2 e consistem naquelas mapeadas em um recorte temporal compreendido entre 1976 e 2007. 

 

Quadro 2: Modelos e tipologias de estratégias ambientais 
Autores Classificação Descrição da Tipologia 

Grupos de Tipologias Quanto à Fase de Evolução Ambiental 

Ackerman e 

Bauer 

(1976) 

- Percepção 

- Compromisso  

- Ação  

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

planejamento as variáveis ambientais que podem afetar a empresa em sua 

política organizacional e passa a considerar a necessidade de pessoal 

especializado para compor uma equipe capaz de tratar destas atividades.  

2ª) Fase de compromisso: a empresa solicita assessoria específica para apoio 

na condução das ações relativas às variáveis   ambientais. A partir disso, a 

organização desdobra seus objetivos para os demais níveis e prepara o 

caminho para uma nova fase, através da disseminação do comprometimento 

organizacional.  

3ª) Fase da ação: caracteriza-se pelo amadurecimento e busca de ações 

concretas em atividades produtivas e administrativas, na modificação de 

processos e produtos com aporte de recursos, de forma que a empresa passe a 

incorporar as variáveis ambientais na estrutura organizacional e em sua 

cultura. 

Sharma, 

Pablo e 

Vendrenburg 

(1999) 

- Gestação 

- Politização  

- Legislativa  

- Litigação 

1ª) Fase de gestação: evolução embrionária das questões ambientais, pois 

ainda era baixa a preocupação com regulamentação e preservação ambiental.  

2ª) Fase de politização:  as discussões sobre políticas públicas e revisões de 

regulamentações passaram a ser intensificadas e as empresas limitavam-se a 

atender a legislação pertinente, mostrando pouco interesse nas questões 

ambientais.  

3ª) Fase legislativa: se caracterizou por vários eventos que intensificaram a 

preocupação com o meio ambiente. Sob a influência de acordos como o 

Protocolo de Montreal, das pressões da opinião pública e das 

regulamentações, as empresas passaram a entender a necessidade de redução 

dos riscos ambientais. Esses fatos foram decisivos para a mudança de postura 

das empresas.  

4ª) Fase de litigação:  que consistiu na representação dos interesses em juízo 

relativos a litígio. Nesse período as preocupações públicas continuaram em 

alta e as regulamentações foram consolidadas. A partir daí, os administradores 

passaram a ser considerados responsáveis criminalmente pelos problemas 

ambientais de suas organizações. 

Hoffman 

(1999) 

Estágio 1  

(1962- 1971) -  

ambientalismo 

industrial 

 

Estágio 2  

(1971- 1982) - 

ambientalismo 

regulatório 

 

Estágio 3  

(1983-1988)  

ambientalismo 

como 

responsabilidade 

social 

 

Estágio 1 (1962- 1971): chamado de ambientalismo industrial. Em 1960, a 

atenção de indústria para assuntos ambientais era baixa. A organização focava 

na solução interna de problemas. Dois eventos foram primordiais para a 

transição: a publicação do livro “Silent Spring”, de Richard Carson em junho 

de 1962 e, a mortandade de peixes no Rio Mississipi em 1963.  

Estágio 2 (1971- 1982): denominado de ambientalismo regulatório, foi 

marcado pela celebração do primeiro Dia da Terra envolvendo 20 milhões de 

pessoas e outro, foi a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA). O enfoque foi dados nas regulamentações, já que as leis 

estavam se tornando cada vez mais rigorosas. 

Estágio 3 (1983-1988): caracterizou o ambientalismo como  responsabilidade 

social. Em 1983, a nomeação de um novo administrador da EPA, pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América foi um evento ambiental marcante. 

Esta fase se  caracterizou, ainda, pela redução de poluição e minimização dos 

resíduos pela associação de indústrias para realização de disposição adequada.  

Estágio 4 (1989-1993): o ambientalismo estratégico, foi caracterizado através 

do direcionamento da alta administração para ações proativas ao meio 
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Estágio 4  

(1989-1993) 

ambientalismo 

estratégico 

ambiente. Um dos eventos marcantes para a transição foi o derramamento do 

Exxon Valdez em março de 1989. 

Cotrin e 

Martinelli 

(1999) 

- Postura reativa 

- Prevenção a 

poluição e  

- Postura 

estratégica 

1ª) Postura reativa: no que diz respeito percepção de oportunidades 

estratégicas e operacionais relacionadas à gestão ambiental. As empresas 

somente atendem a legislação, buscando minimizar os aspectos e impactos 

ambientais negativos.  

2ª) Prevenção da poluição no processo produtivo: consiste na incorporação de 

medidas de  prevenção contra a ocorrência de poluição das etapas de 

produção; 

3ª) Reconhecimento da perspectiva estratégica perante as questões ambientais: 

caracterizada pela integração de todas as áreas funcionais da empresa e 

aproveitamento das oportunidades da consciência ambiental dos funcionários.  

Jabbour e 

Santos 

(2006) 

- Especialização 

funcional  

- Integração 

interna 

- Integração 

externa ou 

integração 

estratégica 

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

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

administração. A contribuição das atividades da área de recursos humanos 

para o gerenciamento ambiental é desenvolver o profissional, perito em 

controle de poluição e em outras funções pertinentes ao cargo.  

2ª) Integração interna do gerenciamento ambiental: é a fase na qual o objetivo 

de desempenho da organização é a prevenção da poluição. O desempenho 

ambiental ainda não é tratado como um fator estratégico e os objetivos são 

geralmente estabelecidos pela administração, sem a participação do pessoal da 

área de gestão ambiental. A gestão ambiental ainda é baseada em 

regulamentações e demandas de mercado. Os gerentes ambientais buscam 

ajustar suas políticas e programas à estratégia atual do negócio. Assim sendo, 

a variável ambiental pode ser utilizada no desenvolvimento de alguns produtos 

e processos.  

3ª) Integração externa ou estratégica: trata das ações ambientalmente pró-

ativas, enfocando as oportunidades estratégicas competitivas da organização. 

Dentre os benefícios desta postura organizacional pode-se citar, 

principalmente, melhor imagem da organização, renovação dos produtos, 

aumento da produtividade e acesso aos mercados externos. 

Tipologias de Estratégias Quanto às Respostas as Questões Ambientais 

Baumol e 

Oates (1979) 

- Reativo 

- Ético ambiental 

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

constantes contradições, uma vez que estas empresas valorizam a 

maximização de lucros em curto prazo de tempo. 

2
o
) Modelo ético ambiental da organização: nesta visão a ética ambiental faz 

parte da missão corporativa da empresa em longo prazo, que atua em conjunto 

com a comunidade e movimentos ambientalistas. 

Meredith 

(1995) 

- Estratégia 

reativa 

- Estratégia 

ofensiva 

- Estratégia 

inovativa 

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

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

riscos; e, a implantação de equipamentos de controle de poluição na saída para 

o meio ambiente (end-of-pipe). Esta estratégia não contempla modificações 

em estrutura produtiva e nos produtos e não reconhece adequadamente a 

relação entre responsabilidade ambiental e maximização dos lucros. Neste 

caso, os investimentos em melhorias são vistos puramente como despesas.  

2ª) Estratégia ofensiva: tem como premissas básicas o atendimento à 

prevenção da poluição, a redução do uso de recursos naturais, o cumprimento 

das leis - indo além dos meros dispositivos legais. Assim sendo, a empresa se 

mostra em  processo de mudança de seus processos, produtos e serviços, 

antecipando-se aos concorrentes na seleção de matérias primas, nas alterações 

de embalagens e no estabelecimento de padrões  industriais, por exemplo. Um 

dos objetivos principais desta fase é obter vantagem competitiva, utilizando-se 

de técnicas de marketing e reconhecendo a interface entre as estratégias 

ambientais e de negócio. 

3ª) Estratégia inovativa: as organizações mostram-se preparadas para 

antecipar-se aos problemas ambientais, valendo-se de soluções próprias e 

fortalecendo sua posição no mercado. O gerenciamento do ciclo de vida do 

produto é entendido pela empresa, como uma busca por excelência ambiental 
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e comercial. A visão corporativa predominante é acoplar, de forma sinérgica, 

as estratégias ambiental e de negócio.  

Rondinelli e 

Vastag 

(1996) 

- Reativo 

- Proativo 

- Estratégico 

- Prevenção a 

crises 

1º) Reativo: é composto de empresas que têm baixos níveis de emissão de 

poluição, ou seja, os poluentes não são perigosos e o número das pessoas que 

podem ser afetados é pequeno. Estas empresas poderiam usar recursos simples 

para implementar melhorias. Nestas unidades de produção, o gerenciamento 

ambiental se dá, simplesmente, obedecendo a regulamentos ambientais locais, 

sem levar em conta precauções extraordinárias para prevenir indenizações 

ambientais, que são altamente improváveis. A meta primária destas 

companhias é reduzir a poluição usando controle de emissões end-of-pipe. As 

previsões de investimentos ambientais são principalmente para novos 

regulamentos mais rígidos e normas que possam surgir. 

2º) Proativo: consiste nas empresas cujas tecnologias e processos envolvem 

níveis altos de poluição que podem ser potencialmente perigosos. Mas, devido 

à localização, as condições de clima ou de infra-estrutura ambiental não são 

consideradas como de graves conseqüências, por exemplo, empresas situadas 

em áreas rurais, onde relativamente poucas pessoas são afetadas. Elas podem 

adotar uma política preventiva e freqüentemente a gestão ambiental destas 

organizações é descentralizada. O desafio é o reduzir o nível de poluição antes 

de percepção pública ou mudança nas condições externas. 

3º) Estratégico: é formado por empresas que não são altamente poluentes e 

operam em um contexto social ou físico no qual os riscos são considerados 

pelas condições externas ou atitudes públicas. Grandes indústrias localizadas 

em grandes cidades são exemplos desta categoria. Estas plantas devem adotar 

políticas de proteção e de prevenção, visando reduzir os danos ambientais e a 

administração ambiental deve ser uma parte importante da estratégia 

empresarial adotada pela alta administração. 

4º) Prevenção a crises: não são grandes poluidoras, porque não utilizam 

grandes volumes de substâncias perigosas ou porque a poluição acontece 

indiretamente (os efeitos diretos na população não são significantes). 

Empresas envolvidas em turismo ou cadeias de fast food, por exemplo, podem 

adotar uma política de prevenção de crise porque seus níveis de poluição na 

operação normalmente são baixos. Estas empresas têm que se valer das 

tecnologias e processos para prevenir situações de crise e desenvolver 

campanhas de educação públicas para esclarecer a comunidade sobre a 

segurança e as realidades dos perigos potenciais. Neste caso, a poluição pode 

acontecer por disposição incorreta, desperdício ou degradação de recursos 

naturais, porém pode ser altamente visível e afetar um grande número das 

pessoas e uma grande área. A percepção pública dos danos ambientais pode 

ser negativa, por exemplo, no caso de empresas nucleares que operam 

localizadas em grandes cidades, elas podem ter baixos níveis de poluição 

ambiental, mas se algum dano acontecer, os efeitos psicológicos podem 

arruinar a confiança na empresa. 

Brockhoff e 

Chakrabarti 

(1999) 

- Estratégias 

defensoras de 

portfólio 

- Estratégias 

escapistas 

- Estratégias 

inativas ou 

indiferentes 

- Estratégias 

ativistas 

1ª) Estratégias defensoras de portfólio: dão grande importância às 

regulamentações ambientais e preocupam-se em manter informadas as 

empresas quanto à antecipação de novos padrões e regulamentações.  

2ª) Estratégias escapistas: atendem as regulamentações, mas diferentemente 

das anteriores, dão pouca importância em  anteciparem-se às leis e padrões, 

preferindo abandonar mercados concorrentes para explorar novos mercados.  

3ª) Estratégias inativas ou indiferentes:  consistem nas empresas de tamanho 

médio e que envolvem baixo risco ambiental. Estas empresas têm em relação 

às escapistas uma política ambiental explícita e parecem não fazer uso destas 

políticas.  

4ª) Estratégias ativistas: assemelham-se mais às organizações defensoras, 

quando respondem às regulamentações ambientais e tentam antecipar-se aos 

novos padrões. Com um fator que sobressai claramente, dão grande 

importância em explorar novos mercados.  

Azzone, 

Bertellé e 

Noci (1997) 

- Estratégia 

ambiental lobista 

ou passiva - 

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

ameaças à competitividade da empresa. As organizações se utilizam dessas 

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

ambiental reativa  

- Estratégia 

“verde” 

antecipativa  - 

Estratégia 

“verde” orientada 

à inovação 

evitar o investimento em tecnologias novas e limpas.  

2ª) Estratégias ambientais reativas: são adotadas com o objetivo de não perder 

lucratividade. Neste caso, as empresas reagem aos estímulos externos, 

principalmente, das pressões dos stakeholders e da iniciativa dos concorrentes.  

3ª) Estratégia “verde” antecipativa: as organizações procuram antecipar-se às 

mudanças das regulamentações para obter vantagens na redução de custos. 

Acreditam que, para firmar seu posicionamento no mercado devem ser os 

primeiros a se mover por meio de melhorias em suas competências técnicas e 

científicas, criando valor. Através destes recursos internos, alguns difíceis de 

copiar podem alcançar diferenciação competitiva.  

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

inovações em processos e produtos na empresa. Em processos podem ser 

citadas: melhorias no desempenho ambiental e em produtos e criação de novas  

exigências no mercado. Para sua implementação exige-se recursos internos 

como: financeiro, alta consciência ambiental dos funcionários e a busca de 

soluções ambientalmente corretas no processo operacional da organização. 

Winn e 

Angell 

(2000) 

- Greening 

deliberado 

reativo; - 

Greening 

deliberado 

proativo; - 

Greening não 

realizado e - 

Greening ativo 

emergente 

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

alta administração se mostra de forma muito fraca ou sem nenhum 

compromisso com o meio ambiente. Neste caso, o ambiente natural não é 

visto como responsabilidade da companhia, as considerações ambientais não 

fazem parte dos fatores de decisão funcional e operacional, além destas, 

somente considerarem as ações ambientais quando são forçadas pelas 

autoridades ou por outras pressões externas. Nenhum planejamento ou 

monitoramento das atividades são propostos para prevenir surpresas com 

novos regulamentos ou assuntos ambientais que estão emergindo. Estas 

organizações são consideradas com baixos níveis de compromisso estratégico 

para assuntos ambientais e mantêm-se relutante às ações ambientais. 

2ª) Greening deliberado proativo: os valores, os compromissos e as dimensões 

para implementação são altas. O meio ambiente é considerado em todas as 

decisões funcionais e operacionais. Organizações nesta categoria têm 

propostas sistemáticas de ações ambientais. A alta administração é 

comprometida com o desenvolvimento sustentável e há uma sensação de 

responsabilidade da organização no ambiente que atua. Estas empresas 

possuem uma capacidade de prevenção que inclui, no seu planejamento, 

monitoramento e se antecipa, com sistemas que respondem a assuntos 

ambientais internos e externos. Além disso, elas estão na vanguarda de 

inovações ambientais, sendo que progrediram além da fase de compromisso e 

se preocupam ativamente com iniciativas ambientais, tendo alcançado um alto 

nível de implementação.  

3ª) Greening não realizado: o meio ambiente nessas empresas é considerado 

em todas as decisões funcionais e da alta administração, que parece ser 

altamente comprometida, embora a organização não seja vista interiormente 

como tendo responsabilidade por seu meio ambiente. O desenvolvimento de 

seus produtos não leva em consideração questões ambientais e não apresentam 

inovações neste sentido. Há deficiência no planejamento formal e baixo 

monitoramento de desempenho ambiental. Organizações nesta categoria 

exibem um compromisso de política forte, porém existe uma ausência de uma 

proposta proativa para implementação. A importância do meio ambiente é 

retórica da alta administração, não aparece nas prioridades organizacionais, 

assim as empresas anunciam publicamente seu compromisso de política 

ambiental, mas sem intenção de comprometer recursos na implantação de 

ações em prol do meio ambiente.  

4ª) Greening ativo emergente: é proativa nas propostas de ações ambientais. A 

empresa gerencia o greening de seus fornecedores de seus produtos e se 

responsabiliza pelo meio ambiente. A prevenção é uma capacidade 

reconhecida desta organização, monitoram seu desempenho ambiental e se 

preocupam com o planejamento e as atividades de monitoramento externo 

para se antecipar aos regulamentos e assuntos ambientais que estão por vir. A 

companhia gera inovações em seus produtos, porém, o ambiente não é 

considerado sistematicamente em decisões em todas as funções. Neste caso, a 
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alta administração não mostra nenhum compromisso com ambiente.  

Tipologias de Estratégias Quanto ao Foco das Estratégias Ambientais 

Maimon 

(1996) 

- Controle de 

emissões end-of-

pipe 

- Redução de 

desperdícios 

- Incorporação de 

tecnologias 

limpas 

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

nas saídas sem modificar a estrutura do produto e do processo; 

2ª) Redução de desperdícios: selecionando matérias-primas, desenvolvendo 

novos processos e/ou produtos; 

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

novos materiais e substituição de materiais tóxicos, alicerçadas em ações de 

pesquisa e desenvolvimento da organização. 

 

Gilley et al. 

(2000) 

- Dirigidas ao 

produto (product-

driven) 

- Dirigidas ao 

processo(process-

driven) 

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

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

através da redução do impacto ambiental dos bens e serviços existentes. Estas 

são consideradas de maior efeito na reputação da empresa que as anteriores, 

pois tornam os produtos únicos e reconhecidos pelos consumidores, além de 

apontar a responsabilidade social empresarial. Desta forma, os investidores 

são mais favoráveis as iniciativas dirigidas aos produtos pelo seu maior efeito 

sobre a reputação da organização. 

2ª) Iniciativas ambientais dirigidas para processos: visam minimizar os 

impactos ambientais da empresa. Como exemplo citam o 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 na 

reputação é baixo e muitas iniciativas são difíceis de serem comunicadas ao 

público.  

Rhee e Lee 

(2007) 

- Reativa  

- Focada 

- Oportunista 

- Proativa 

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

responsabilidade ambiental nas áreas de decisão e freqüentemente ignoram os 

problemas ambientais, as preocupações ambientais com controles de poluição 

e a conformidade com regulamentos.  

2ª) Estratégia ambientais ‘focadas’: as decisões são limitadas dentro das áreas 

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

estabelecer um alto nível de gerenciamento ambiental.  

3ª) Estratégia ambiental ‘oportunista’: é a estratégia de atuação em todas as 

áreas de decisão simultaneamente. Porém, a dedicação para o nível mais 

avançado de gerenciamento ambiental em todas as áreas não ocorre da mesma 

forma.  

4ª) Estratégias ambientais proativas: as organizações que levam em conta os  

problemas ambientais em todas as áreas de decisão e desdobram as práticas 

ambientais mais avançadas.  
Fonte: elaborado a partir de Cunha et al (2009) 

 

O Quadro 2 evidencia que existem diversas classificações  das tipologias de estratégias 

ambientais concebidas desde 1976, sendo que cada autor descrito nesse quadro apresenta uma 

classificação que engloba de 3 a 4 classificações. Partindo para uma análise mais detalhada, 

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 desperdício) e uma outra proativa (que incorpora tecnologias 

limpas e foca a ecoeficiência). Entretanto, cada grupo de tipologias propostas apresenta 

especificidades. 

Apesar das diferenças de nomenclatura, as tipologias de estratégia ambiental das 

empresas variam em um continuum de estratégias reativas que apenas visam a atender as 
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exigências legais e implementar controles de poluição, até as estratégias mais proativas. Estas 

últimas incluem práticas voluntárias ecoeficientes de prevenção da poluição que exigem 

inovações em processos, produtos e operações para reduzir a utilização de energia e de 

materiais na fonte. 

As estratégias ambientais de liderança em produtos, processos, e mesmo os modelos 

de negócio são reprojetados para minimizar a pegada ecológica ao longo de todo o ciclo de 

vida do produto (ARAGON-CORREA, 1988; ROOME, 1994; HART, 1995; SHARMA e 

VREDENBURG, 1998; SILVA, 2001; BUYSSE; VERBEKE, 2003). Elas exigem  mudanças 

nas rotinas e operações, o que tem sido identificado como sendo uma competência 

organizacional (HART, 1995; CHRISTMANN, 2000), que requer uma coordenação 

complexa de diversas habilidades humanas e técnicas e recursos heterogêneos (AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993), a fim de reduzir impactos ambientais e, simultaneamente, manter ou 

aumentar a competitividade da empresa.  

Enquanto alguns pesquisadores analisam o desenvolvimento de estratégias ambientais, 

a exemplo dos estudos efetuados por Porter e van der Linde (1995a, 1995c), Christmann 

(2000), Clemens (2005), uma série de fatores são identificados e que podem ser considerados 

importantes fontes na obstrução de melhoria do desempenho ambiental corporativo. Uma 

vertente teórica enfatiza as barreiras desta melhoria ambiental em diferentes contextos, a 

exemplo das investigações de Post e Altman (1994), Baumast (1997), Hillary (2000). Post e 

Altman (1994) identificaram dois tipos de obstáculos: barreiras industriais e barreiras 

organizacionais. As barreiras industriais incluem as informações técnicas, o custo de capital, a 

configuração de operações correntes, as pressões competitivas e as regulações industriais, 

enquanto as barreiras organizacionais incluem fatores a exemplo da atitude dos empregados, 

pouca comunicação, práticas passadas e inadequadas de liderança da gestão do topo. Já 

Baumast (1997) classificou os obstáculos de melhoria de desempenho ambiental   corporativo 

distinguidos entre internos (financeiros e outros recursos vinculados à gestão e atitude dos 

empregados) e barreiras externas (dificuldades legislativas e regulatórias, e a ausência de 

oportunidades de mercado verde e soluções técnicas).  

Observa-se que a temática da estratégia ambiental teve uma atenção especial a partir 

do ano 2000 nas publicações brasileiras e centra-se na abordagem da responsabilidade 

ambiental das empresas, englobando práticas, tecnologias de gestão ambiental e posturas e/ou 

comportamentos adotados pelas empresas. Igualmente, os autores discorrem acerca do hiato 

existente entre o discurso dos empresários e a prática ambiental adotada nas empresas.  
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Estudos bibliométricos consultados evidenciam que a àrea da gestão ambiental está em 

ascensão e ainda encontra-se concentrada em poucos autores. Recebe grande atenção de 

autores clássicos internancionais e no Brasil alguns autores se destacam com trabalhos 

seminais a exemplo de Maimon (1994). Ainda é uma área que utiliza em grande escala os 

livros para elaborar seus escritos e valoriza as publicações nacionais para elaborar as suas 

publicações. 

A realização de um estudo bibliométrico efetuado por Sehnem et al (2010) evidenciou 

que os estudos brasileiros que abordam a temática estratégias ambientais foram desenvolvidos 

a partir de uma abordagem de pesquisa quali-quantitativa, com predomínio de estudos de caso 

e casos múltiplos, seguido por ensaio teórico.  Também ficou evidente que as pesquisas sobre 

a variável ambiental na estratégia de negócios é algo recente e que ainda encontra-se em fase 

embrionária no Brasil, havendo muitas possibilidades de investigação. 

Na sequência o Quadro 3 apresenta alguns estudos recentes sobre o assunto estratégia 

ambiental. 

 

Quadro 3: Estudos recentes sobre estratégia ambiental 
Autores Ano  Objetivo 

Melnyc, Soufre e Calantone 2003 Identificar o impacto do sistema de gestão ambiental no 

desempenho ambiental 

Joshi, Khanna e Sidique 2005 Analisar as ações de reação do mercado perante a emissão 

de informações acerca dos efeitos do sistema de gestão 

ambiental 

Darnall, Henriques e Sadorsky 2005 Identificar se as pressões institucionais em conformidade 

com as preocupações ambientais aumentam a 

probabilidade de que uma organização implantar um 

sistema de gestão ambiental. 

Bowen e Sharma 2005 Analisar a proposição em que não só 

dotações de recursos facilitar a diferentes tipos de 

estratégia ambiental corporativa, mas também 

indica quando as dotações de recursos particulares tendem 

a inibir as estratégias pró-ativa. 

Sharma, Aragón-Correa e Rueda-

Manzanares 

2007 Examinar a influência das capacidades organizacionais na 

geração de estratégias ambientais proativas em um 

ambiente de negócios incerto 

Araújo, Bueno e Mendonça 2007 Analisar a sustentabilidade empresarial em um Frigorífico 

de carne bovina. 

Gallon et al  2008 Traçar um panorama da produção científica em 

Administração sobre a temática ambiental e como 

objetivos específicos, identificar categorias das pesquisas 

científicas, reconhecer seus principais componentes 

metodológicos, relacionar os autores mais prolíficos e 

mapear as fontes de referências utilizadas nos artigos. 

Rueda-Manzanares, Aragón-

Correa e Sharma 

2008 Identificar com base na visão baseada em recursos da 

empresa, vamos examinar como a complexidade, 

incerteza e generosidade no ambiente de negócios em geral 

modera a associação  entre uma empresa, a capacidade de 

integração das partes interessadas e sua estratégia 
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ambiental. 

Nawroka e Parker 2009 Identificar quais as relações entre sistema de gestão 

ambiental e desempenho ambiental 

Menezes 2009 Avaliar os avanços e as limitações da aglomeração 

industrial têxtil-vestuarista do Alto Vale do Itajaí no que 

diz respeito à instituição de padrões de articulação 

institucional necessários a um esforço de harmonização 

das dimensões socioeconômica, sociopolítica, sociocultural 

e socioambiental do desenvolvimento territorial. 

Menguc, Ahuh e Ozanne 2010 Identificar qual é o efeito da interação de recursos internos 

e externos em uma estratégia ambiental proativa e sua 

influência no desempenho 

Sangle 2010 Identificar as motivações para a adoção de estratégias 

ambientais proativas na India. 

Brock e Sá 2011 Identificar como evoluíram e se desenvolvem as práticas 

organizacionais acerca da gestão ambiental e da inovação 

tecnológica relacionada à sustentabilidade numa 

subsidiária de empresa petroquímica multinacional 

instalada no complexo petroquímico de Triunfo. 

Santos e Porto  2011 Verificar em que condições a gestão ambiental pode 

contribuir com a vantagem competitiva sustentável, 

segundo os arcabouços teóricos da Visão Baseada em 

Recursos (VBR) e da Teoria Institucional (TI).  

Gubiani  e Beuren 2011 Verificar a evolução do disclosure ambiental nas 

organizações que compõem o ISE desde a sua primeira 

formação. 

Ferreira et al. 2011 Verificar o nível de tratamento de resíduos das indústrias 

que atuam no Brasil em relação à posse da certificação ISO 

14001 e ao período de posse desta certificação.  

Nascimento et al 2011 Investigar as características dos indicadores de 

desempenho ambiental utilizados em pesquisas de 

avaliação de desempenho organizacional publicadas no 

período de 2000 a 2008 em periódicos do Qualis CAPES 

da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. 

Aguilera-Caracuel 2011 Identificar porque as empresas se tornam verdes e o nível 

de influência da internacionalização na estratégia ambiental 

Castro Neto et al 2011 Identificar os fatores determinantes de proatividade 

ambiental em empresas cearenses 

Portugal Júnior e Portugal 2011 Reindustrialização Sustentável: uma Alternativa 

Estratégica ao Processo de Desindustrialização no Brasil 

Sousa et al  2011 Verificar as características da produção científica das 

dissertações e teses que tratam do tema sustentabilidade 

ambiental em programas stricto senso de administração do 

Brasil, no período de 1998 à 2009. 

Portugal Júnior, Portugal e Paiva 2011 Realizar um estudo multicaso sobre a utilização de 

estratégias e padrões de gestão ambiental nas indústrias 

com mais de dez funcionários dos municípios de Varginha, 

Três Corações, Três Pontas e Elói Mendes, todos da região 

sul do estado de Minas Gerais. 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Nos últimos anos, conforme pode ser observado no Quadro 3, a área ambiental tem 

sido relacionada a temáticas como desempenho, teoria institucional, recursos, tipologias de 

estratégias ambientais e internacionalização, nos estudos contemporâneos realizados por 

pesquisadores brasileiros e internacionais. Nota-se uma tendência de elaboração de trabalhos 

quantitativos e uso de técnicas estatísticas robustas, principalmente nos estudos 
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internacionais. Nesse sentido, o Brasil ainda possui algumas limitações culturais para 

conseguir compilar bases de dados maiores em setores específicos, haja vista que as empresas, 

muitas vezes não permitem a sistematização das informações e acompanhamento continuado 

dos pesquisadores dentro das organizações. 

Além disso, é notório que os estudos brasileiros relacionados à temática estratégia 

ambiental requerem estudos analíticos críticos, que permitam não só a construção de uma 

reflexão mais profunda, mas também caminhos para a prática. Uma prática capaz de 

contribuir com a preservação do meio ambiente, bem como a performance das empresas, no 

que se refere à otimização dos recursos existentes e a rentabilidade para os acionistas. 

Outrossim, há um hiato de estudos que associam a gestão ambiental com teorias clássicas e 

autores seminais tais como Habermas, Gadamer e Morin. Há espaço na academia para estudos 

reflexivos e com um nível de criticidade superior. 

 

2.2 VISÃO DA EMPRESA BASEADA EM RECURSOS (RBV) 

 

Os estudos em estratégia têm evoluído substancialmente nos últimos anos tendo como 

propósito principal encontrar explicações acerca das origens da vantagem competitiva 

(PORTUGAL JÚNIOR; PORTUGAL, 2011; ITO, HAYASHI JÚNIOR; GIMENEZ, 2011; 

RIBEIRO; JOÃO, 2011; RUI et al, 2011; SANTOS; PORTO, 2011; MELO, 2011; TOLEDO; 

FERNANDES, 2011).  O caráter evolucionário e complementar dos estudos realizados 

resultou em diferentes escolas e abordagens. Dentre as diversas escolas teóricas existentes, 

esta tese concentra-se na perspectiva Resource-Based View of the Firm (RBV) que ganhou 

evidência a partir da década de 80.  

Esta vertente teórica é uma das perspectivas contemporâneas mais utilizadas para as 

pesquisas de conteúdo estratégico, principalmente por seu rigor analítico e relevância na 

prática administrativa (FOSS, 1998). Tem como proposição central que a fonte da vantagem 

competitiva se concentra principalmente nos recursos e nas competências desenvolvidas e 

controladas pelas empresas e apenas secundariamente na estrutura das indústrias nas quais 

elas se posicionam (VASCONCELOS; CIRYNO, 2000). 

A Resource Based Theory (RBV) conhecida no âmbito brasileiro por Visão da 

Empresa Baseada em Recursos apresenta duas vertentes de pensamento: a escola estrutural e a 

escola processual. A escola estrutural possui como pesquisadores precursores os autores 

Wernerfelt (1984), Dierickx e Cool (1989), sendo que ambos  abordam em seus escritos os 

recursos da firma e as relações sociais. Além disso, Barney (1986c, 1991) avançou por meio 
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do desenvolvimento de um modelo para identificar as características dos recursos estratégicos 

e, portanto, definiu os elementos que constituem uma fonte de vantagem competitiva. E 

Peteraf (1993) deu ênfase aos recursos essenciais. 

A escola processual é uma vertente do pensamento da RBV que foi desenvolvida por 

Schulze (1994). Também compactuam com essa linha de pensamento os autores Nelson e 

Winter (1982), Dosi, Nelson e Winter (2000) que são investigadores que centram seus estudos 

nas capacidades organizacionais. Ainda, os autores Teece, Pisano e Schuen (1997), que 

abordam as capacidades dinâmicas; os autores Prahalad e Hamel (1990) que dão ênfase às 

competências essenciais e Helfat e Peteraf (2003) que versam sobre o ciclo de vida das 

capacidades. 

A grande diferença da escola estrutural em relação a processual é quanto às 

considerações sobre o tipo de mercado no qual a competição se desenvolve. Enquanto para a 

escola estrutural as empresas tentam proteger os seus recursos essenciais da imitação, 

substituição e transferência para que o estado de equilíbrio permaneça, na escola processual o 

mercado é visto como um ciclo de equilíbrio e desequilíbrio (SCHULZE, 1994). Nessa 

situação, as fontes de mudança não são apenas exógenas, mas endógenas, haja vista que o 

comportamento do sistema econômico é influenciado pela ação de empresas inovadoras, por 

exemplo, como em um regime Schumpeteriano de competição, que dá ênfase à democracia.  

Logo, a preocupação primordial da escola processual não é apenas identificar e  

proteger os recursos essenciais, mas enfatizar as condições e processos por meio dos quais os 

recursos essenciais são criados e desenvolvidos para gerarem os lucros. Autor desta escola 

Grant (1991), preocupa-se com os seguintes processos (a) de aprendizagem de novas formas 

de gerenciar os recursos atuais; b) de desenvolvimento de novos recursos e capacidades; e c) 

de busca de congruência entre as condições do mercado e os recursos organizacionais 

utilizados pela empresa. Na escola processual, são mantidas as preocupações de que os 

recursos essenciais devam possuir as características preconizadas por Penrose (2006). Porém, 

o foco passa a ser os processos de construção de conhecimento e aprendizagem e nos 

processos de criação de know-how, habilidades e capacidades organizacionais na utilização 

dos recursos da empresa (SCHULZE, 1994). Tais processos são os verdadeiros recursos 

essenciais e são fontes de vantagem competitiva. 

A Visão Baseada em Recursos (RBV) explica as relações entre os recursos 

particulares de uma empresa (variáveis independentes) e da vantagem competitiva 

sustentável, refletindo resultados relacionados ao desempenho (variável dependente) 

(BARNEY, 1991). Darnal (2003) sugere que as imperfeições de mercado 
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interrelacionadas/integradas com os recursos que são raros e especializados ou não replicáveis 

criam oportunidades para a heterogeneidade. Uma vantagem competitiva organizacional, 

portanto, depende das capacidades específicas e habilidades para colocá-los em uso na rotina 

produtiva e mantê-los ao longo do tempo. 

Além disso, Conner (1991) e Fahy (2002) explicam que as diferenças na obtenção de 

níveis de sucesso da empresa, são cumulativamente atribuídos à altura da posição das 

barreiras de recursos (WERNERFELT, 1984) ou obstáculos existentes para a sua duplicação. 

Portanto, é importante que a empresa dê a devida atenção aos recursos que podem resistir a 

duplicação dos concorrentes. Nesse sentido, Lippman e Rumelt (1982) mencionam que uma 

forma pela qual os recursos podem ser protegidos contra duplicação de concorrentes é por 

meio dos direitos de propriedade legal. 

Os ativos intangíveis, tais como direitos autorais, patentes registradas, desenhos e 

marcas comerciais são todos uma proteção jurídica via direitos de propriedade. Tal proteção 

jurídica pode criar barreiras à duplicação competitiva (HALL, 1992). Schroeder, Bates e 

Junttila (2002) mencionam como sendo um recurso intangível a  tecnologia mantida em 

segredo, especialmente aquela desenvolvida para ajustar a estratégia única da empresa e o 

modelo de negócio. Esse pode se tornar um recurso único, socialmente complexo e inserido 

no contexto de ativos específicos, que pode ser difícil para os concorrentes identificarem e 

duplicarem. Dado sua proteção legalmente requerida, ativos de propriedade intelectual são 

discutidos por serem mais difíceis de duplicar que os recursos tangíveis. Portanto, os recursos 

intangíveis precisam ser desenvolvidos, desdobrados e acumulados, o que exige tempo e 

relações entre os recursos (DIERICKX; COOL, 1989). 

Os ativos organizacionais também podem resistir ao esforço de duplicação efetuado 

pelos concorrentes (BARNEY, 1991; FERNANDEZ; MONTES; VASQUEZ, 2000). Por 

exemplo, Hall (1992) cita que os contratos, sejam de acordos de franquia, acordos de 

licenciamento, podem ser um dos recursos mais importantes para algumas empresas. Porque 

os contratos são juridicamente vinculativos por lei, podem impedir os concorrentes de replicar 

os benefícios derivados de tais acordos. Da mesma forma, outros ativos organizacionais como 

a cultura (BARNEY, 1986a, 1986b; FIOL, 2001; FLAMHOLTZ, 2001), as políticas de gestão 

de recursos humanos (WELBOURNE; WRIGHT, 1997; BECKER; HUSELID, 1998) e a  

estrutura organizacional (GRANT, 2002) podem também ser de difícel duplicação. Assim, 

eles são um exemplo daquilo que Dierickx e Cool (1989) chamam de estoque de recursos, 

cuja acumulação durante um período de tempo representa altos níveis de especificidade de 

ativos e deseconomias de pressão de tempo. 
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Ativos de reputação também impactam no sucesso da empresa. Em suas várias formas, 

resumem uma boa quantidade de informações sobre a empresa e a forma das respostas dos 

clientes, fornecedores e concorrentes (TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997). Os ativos de 

reputação podem ser chaves direcionadas da boa imagem da empresa perante a sociedade. 

Dierickx e Cool (1989) argumentam que a reputação é construída, não comparada, sugerindo 

que é um ativo intangível, não comercializável, que pode ser muito mais difícil de duplicar 

que os ativos tangíveis. Gordon, Lee e Lucas Junior (2005) descrevem em seu estudo cujo 

objetivo consistiu em descrever os recursos chaves, incluindo as operações e a tecnologia de 

informação, que têm contribuído para a posição competitiva do Porto de Cingapura. 

Constatam que esse porto tem uma reputação como um dos lugares menos corruptos do 

mundo para fazer negócios, tornando-se mais atraente para as empresas. Além disso, 

Cingapura dá grande importância para a educação, e uma força de trabalho educada atrai 

investimentos. A eficiência do porto de Cingapura é reforçada pela tecnologia de informação, 

sistemas operacionais e infra-estrutura que a cidade oferece. Embora se possa desenvolver 

partes deste sistema facilmente, é sua combinação que torna difícil para outro porto competir. 

Ainda, o porto é privilegiado com dois recursos naturais inimitáveis – a localização e águas 

profundas. Cingapura conscientemente desenvolve os seus recursos e possui uma política 

industrial clara, incentiva o desenvolvimento de indústrias específicas e construiu uma infra-

estrutura de transporte de apoio ao comércio. Seu conjunto de recursos proporciona uma 

vantagem competitiva dinâmica.  

O foco principal da RBV é a exploração dos recursos da empresa para ganhar uma 

vantagem competitiva sustentável que proporcione a obtenção de desempenho superior 

(WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993). Nessa perspectiva, os recursos 

de uma firma são descritos como os atributos da firma, ou seja, seus ativos, suas capacidades, 

seus processos organizacionais, a posse de informação, e conhecimento, etc, controlados pela 

firma habilitada a conceber e implementar estratégias de melhoria da eficiência e efetividade 

(BARNEY, 1991). Galbreath (2005) define recurso como um fator que tem o potencial de 

contribuir nos benefícios econômicos da empresa.  

Barney e Hesterly (2007) destacam que um recurso deve ser raro, valioso, custoso de 

imitar e organizacionais, que confere uma vantagem competitiva em primeiro lugar. Estas 

características ou atributos VRIO: V para valioso, R para raridade, I para difícil imitação e O 

para organizacional. Ao longo do tempo, um concorrente pode ser capaz de duplicar os 

recursos estratégicos de uma organização ou desenvolver um conjunto diferente de recursos 

que lhe permitam alcançar esta vantagem. Por isso não há garantia de que um conjunto de 
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recursos que uma vez forneceu vantagem competitiva vai continuar a fazê-lo indefinidamente. 

Desse modo, um recurso que em determinado momento sustentou a vantagem competitiva da 

empresa não será mais valioso. Os recursos são valiosos quando ajudam a melhorar a 

eficiência e eficácia da empresa. Esta condição  depende do contexto (BARNEY, 1991) e 

relaciona-se às condições organizacionais, tais como a estratégica e aos ambientes externos 

(BUTLER; PRIEM, 2001).  

Recursos também precisam ser raros para proporcionarem vantagem competitiva; pois 

os recursos valiosos sozinhos somente oferecem paridade competitiva (BARNEY, 1991). Um 

recurso valioso e raro pode ajudar a sustentar uma vantagem competitiva da empresa na 

medida em que este é difícil de imitar. As fontes de imitabilidade incluem: i) as condições 

históricas únicas em que o pacote de recursos são criados; ii) uma relação causal ambígua 

entre estes e a vantagem competitiva e a complexidade resultante; e, iii) recursos sociais. 

Finalmente, recursos valiosos, raros e difíceis de imitar podem ser uma fonte de vantagem 

competitiva contínua na medida em que não há recursos estrategicamente equivalentes. 

Quando existe equifinalidade, segundo o qual os estados finais não são determinados de 

forma unívoca pelos estados iniciais, ou seja, um sistema pode alcançar um mesmo estado 

final com origem em diferentes condições iniciais e através de caminhos diversos de 

desenvolvimento. Por isso, uma empresa que possui recursos valiosos, raros, inimitáveis pode 

não ser capaz de desfrutar de uma vantagem competitiva sustentável (BARNEY, 1991). 

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

que em síntese, procura analisar a relação de heterogeneidade e a imobilidade dos recursos da 

empresa, bem como a sustentabilidade da vantagem competitiva. Isso parece ter significado 

um marco na compreensão da vantagem competitiva da firma de uma ótica externa 

predominante (PORTER, 1983) para uma ótica interna, ou seja, a posse ou acesso a recursos 

competitivos. 

Newbert (2008) desenvolveu uma pesquisa sobre a exploração dos recursos raros, 

valiosos e capacidades, e percebeu uma lacuna em estudos dessa natureza. O autor analisou 

empiricamente as relações entre o valor, raridade, vantagem competitiva e desempenho. Os 

resultados sugerem que o valor e raridade estão relacionados com a vantagem competitiva e 

que a vantagem competitiva, está relacionada com o desempenho, e por sua vez, a vantagem 

competitiva media a raridade com a relação do desempenho.  Newbert (2008) retoma os 

estudos feitos sobre RBV(AMIT; SCHOEMAKER, 1993; BARNEY, 1991; EISENHARDT; 

MARTIN, 2000; HENDERSON; COCKBURN, 1994; POWELL, 1995; TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997) e destaca que os mesmos apresentaram três hipóteses, tais como:  (i) se uma 
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empresa possui e explora recursos e capacidades e se ambos são valiosos e raros, alcançará a 

vantagem competitiva; (ii) se estes recursos e capacidades também são ambos inimitáveis e 

não substituíveis, a empresa vai sustentar esta vantagem; (iii) a realização de tais vantagens, 

permitirá à empresa melhorar seu desempenho de  curto e  longo prazo.  

De acordo com Grant (1991) há uma distinção fundamental entre recursos e 

capacidades. Os recursos são insumos para o processo de produção e são as unidades básicas 

de análise. Os recursos individuais da empresa incluem itens como bens de capital, 

habilidades de cada funcionário, patentes, marcas, finanças  e assim por diante. Uma 

capacidade consiste na possibilidade de uma equipe de recursos executar alguma tarefa ou 

atividade. Enquanto os recursos são a fonte das capacidades de uma empresa, as capacidades 

são a principal fonte de vantagem competitiva. O autor supracitado sugere seis categorias de 

recursos: financeiros, físicos, humanos, tecnológicos, reputação e recursos organizacionais. 

Outra forma de classificar os recursos é colocada por Collis (1994) e consiste em duas 

categorias principais: tangíveis e intangíveis. Recursos tangíveis são aqueles que incluem os 

elementos físicos ou o seu valor financeiro, tal como o mensurado pelo balanço patrimonial 

da empresa. Grant (1991) salienta que a principal tarefa de uma abordagem baseada em 

recursos para a formulação de estratégias consiste na maximização das rendas ao longo do 

tempo. Nesse sentido, a capacidade de maximizar a produtividade é particularmente 

importante no caso dos recursos tangíveis, como máquinas e equipamentos, finanças e 

pessoas. Igualmente, uma grande proporção das aquisições efetuadas pelas indústrias são 

motivadas pela crença de que os recursos adquiridos pela empresa podem ser utilizados de 

maneira mais rentável. Já os intangíveis incluem aqueles fatores que não são físicos (ou não 

financeiros) e raramente são incluídos no balanço social da empresa e englobam as 

competências e habilidades dos indivíduos e são descritos por Collis e Porras (1995) como 

sendo aqueles relativos aos fatores sociais e organizacionais, liderança, valores centrais da 

organização e metas visionárias.  

Galbreath (2005) afirma que apesar de existirem vários sistemas de classificação dos 

recursos intangíveis, Hall (mais especificamente em suas obras de 1992
2
, 1993

3
) é um dos 

poucos autores que oferece um método para determinar como e porque percorrer um 

                                                           
2 HALL, R. The strategic analysis of intangible resources. Strategic Management Journal 13, 135–144. 1992 

3. HALL, R., A framework linking intangible resources and capabilities to sustainable competitive advantage. Strategic 

Management Journal 14, 607–618. 1993. 
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determinado caminho para classificar estes recursos. O referido autor sugere que basicamente 

se dividem em duas categorias: ativos e competências ou capacidades. Se o recurso é algo 

intangível que a empresa “tem”, é um ativo. Se o recurso intangível é algo que a empresa 

“faz”, é uma habilidade ou capacidade. No entanto, essa distinção entre ativos e capacidades 

pode não ser tão simples de se fazer. O autor destaca também que os ativos intangíveis são os 

que são deixados para trás (uma vez que os ativos tangíveis são contabilizados) depois que 

todos os empregados deixam o seu trabalho. O restante, poderia ser descrito como sendo uma 

potencialidade.  

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

a) Ativos tangíveis que englobam  os ativos financeiros e ativos físicos (GRANT, 

1991); 

b) Recursos intangíveis que são ativos que incluem ativos de propriedade intelectual 

(HALL, 1992), ativos organizacionais (BARNEY, 1991; FERNANDEZ 

MONTES, VAZQUEZ, 2000) e ativos de reputação (ROBERTS; DOWLING, 

2002); 

c) Recursos intangíveis que são as habilidades que incluem capacidades (HALL, 

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

Portanto, a RBV é uma abordagem que está sendo amplamente discutida e analisada 

no ambiente científico. Além dos estudos mencionados anteriormente, outros já foram 

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

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

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

Hoffmann e Medeiros (2011), Coraiola, Baratter e Takahashi (2011), Melo (2011), sendo uma 

teoria aplicável ao setor de frigoríficos, contexto analisado na presente tese.  

Sobretudo, Santos e Porto (2011) afirmam que a vantagem competitiva sustentável 

pode ser usufruída por organizações que adquirem e mantêm recursos ambientais 

idiossincráticos e que possuem legitimidade social por comportarem-se de forma 

ambientalmente correta em um contexto não isomórfico. Na sequência o Quadro 4 apresenta 

alguns estudos mais recentes acerca da temática RBV. 

 

Quadro 4: Estudos sobre RBV 
Autores Ano  Objetivo 

Mesquita, Anand e Brush 2008 Comparar perspectivas baseadas em recursos e relacionais 

para analisar as vantagens competitivas 

dentro do contexto de alianças verticais de aprendizagem. 
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Lopez-Gamero,  Molina-Azorın e 

Claver-Cortes 

2009 Identificar os recursos complementares e capacidades para 

uma gestão ambiental ética 

Deboçã, Sobrinho e Rosvadoski-

da-Silva 

2010 Analisa a utilização e as relações entre diferentes 

categorias de recursos na adoção e condução de estratégias 

em uma cooperativa agroindustrial no estado do Paraná. 

Mais e Amal  2011 Avaliar as relações entre o nível de inovação e o quadro 

institucional do país na determinação do desempenho 

exportador de empresas a partir do caso de empresas 

instaladas no estado de Santa Catarina 

Wittmann et al 2011 Refletir acerca das estratégias empresariais baseadas em 

pressupostos lineares, focados em planejamentos 

disciplinares ou estratégias rigidamente estruturadas e a 

visão de estratégias baseadas em processos sistêmicos e 

complexos. 

Lopes, Hoffmann e Medeiros 2011 Analisar, com fundamentação na Visão Baseada em 

Recursos (VBR), a transferência de conhecimento entre as 

pequenas empresas inseridas em uma aglomeração 

territorial da indústria de móveis, em São Bento do Sul . 

Ribeiro e João 2011 Verificar os recursos responsáveis pela superioridade de 

desempenho de alguns competidores no setor brasileiro de 

telecomunicações após a privatização, no período 

compreendido entre 1999 e 2008. 

Coraiola, Baratter e Takahashi 2011 Revisitar o caso da oferta de Cursos Superiores de 

Tecnologia (CSTs) no Grupo Educacional Opet, de 

Curitiba – PR, realizado por Takahashi (2007) a partir da 

ótica da Visão Baseada em Recursos (VBR) e com o foco 

no desenvolvimento de competências e aprendizagem 

organizacional. 

Santos e Porto 2011 Verificar em que condições a gestão ambiental pode 

contribuir com a vantagem competitiva sustentável, 

segundo os arcabouços teóricos da Visão Baseada em 

Recursos (VBR) e da Teoria Institucional (TI). 

Zen e Fensterseifer 2011 Analisar o impacto dos recursos na internacionalização das 

empresas pertencentes a clusters. 

Michalisin e Stichfield 2011 Analisar o relacionamento entre desempenho ambiental 

corporativo e desempenho financeiro corporativo, 

realizando testes empíricos da associação entre estratégia 

de mudança climática corporativa proativa e desempenho 

financeiro 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Fica evidenciado a partir da análise do Quadro 4 que os pesquisadores estão buscando 

desenvolver estudos que relacionem os recursos organizacionais com desempenho, com 

internacionalização, gestão ambiental, vantagem competitiva, inovação, competências e 

aprendizagem organizacional. Isso denota que passou-se a dar uma maior atenção a 

importância dos recursos intra-organizacionais e de que maneira a heterogeneidade dos 

recursos existentes nas empresas pode contribuir para a obtenção de melhores resultados, 

maximizando a rentabilidade e aumentando o desempenho das organizações. 
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2.3 DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO E AMBIENTAL 

 

 Desempenho consiste na informação quantificada do resultado obtido em processos, 

que pode ser comparada com metas, padrões, resultados passados e de outros processos 

(PIRES, 2004).  A prática de avaliar o desempenho das organizações é preocupação 

recorrente de gestores das empresas. Essa prática já era aplicada ao processo produtivo nos 

séculos XIV e XV (NETTO, 2007). Ao longo dos anos passou-se a aplicar diferentes métodos 

de mensuração do desempenho associados a múltiplos indicadores, que serão descritos mais 

adiante. 

Além disso, o mercado atual exige das organizações um sistema de medição de 

desempenho coerente com as estratégias estabelecidas pela empresa e com as expectativas dos 

clientes. Conforme Marinho (2006) as medidas de desempenho, ao associarem missão, 

estratégia, metas e processos da organização com a satisfação dos clientes, tornam-se 

fundamentais para o modelo de gestão. 

O desempenho da empresa desperta o interesse de dois públicos distintos. O primeiro é 

o público externo, a exemplo do mercado acionário, o poder público e os sindicatos, e é 

atendido pela contabilidade financeira por balanços patrimoniais e sociais. O segundo, 

consiste no público interno e à estratégia empresarial e é atendido por sistemas gerenciais 

estruturados de medição de desempenho (SELLITTO, 2005). 

A mensuração do desempenho empresarial permite verificar se e em que grau a missão 

empresarial está sendo cumprida. Segundo Miranda e Silva (2002), a estruturação de um 

sistema de medição de desempenho, requer a elaboração e resposta de três perguntas: a) 

porque medir, exigindo clareza acerca da missão; b) o que medir, exigindo que os principais 

campos de força intervenientes na missão sejam entendidos; e c) como medir, exigindo que se 

relacionem as grandezas que operam os campos de força, geralmente latentes, com 

indicadores que apreendam seu comportamento. Além disso, Kasul e Motwani (1995) 

sugerem que antes de se propor um sistema de medição de desempenho, deve-se conhecer os 

fatores críticos para o sucesso da operação. Sobretudo, é a medição de desempenho que liga 

estratégia e realidade: estratégia sem medição é inútil, medição sem estratégia não faz sentido 

(MELNYCK, STEWARD, SWINK, 2004). 

Conforme Venkatraman e Ramanujam (1986) a performance da empresa pode ser 

mensurada por meio de diversos níveis e bases conceituais, representando tema recorrente e 

central para a administração estratégica. Tais autores destacam que a concepção de 

desempenho empresarial está centrada na utilização de indicadores baseados em aspectos 
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externos e que refletem o cumprimento das metas econômicas da firma, sendo, por exemplo, o 

crescimento das vendas e a rentabilidade (retorno sobre o ativo, retorno sobre as vendas, 

retorno sobre o capital próprio e lucro por ação). Além disso, compactuam com a visão de 

mercado ou as medidas baseadas em valor de mercado que são mais adequadas do que as 

medidas baseadas na contabilidade.  

Já uma conceituação mais ampla do desempenho dos negócios dá ênfase à inclusão de 

indicadores de desempenho operacional, isto é, não financeiros (VENKATRAMAN; 

RAMANUJAM, 1986) além dos indicadores de desempenho financeiro. Nesse caso, utiliza-

se medidas como a quota de mercado, introdução de novos produtos, a qualidade dos 

produtos, a eficácia de marketing, o valor adicionado ao produto além de medidas de 

eficiência tecnológica e determinantes de rentabilidade. 

Essa abordagem é mais completa porque incide sobre os fatores críticos de sucesso 

operacional e que podem levar a um desempenho financeiro superior. Todavia, o processo de 

operacionalização de um estudo acerca de desempenho do negócio, seja a partir do uso de 

indicadores financeiros, indicadores operacionais ou ambos, também é um aspecto que 

merece atenção. As fontes de dados, conforme Venkatraman e Ramanujam (1986, 1987) 

podem ser primárias, ou seja, coletar os dados diretamente na empresa ou secundárias, como 

por exemplo, usar dados de registros públicos. Outro aspecto é o modo de avaliação do 

desempenho, podendo ser objetivo (baseado em relatórios) ou percentual (avaliações 

percentuais, alguns índices de projetos, julgamentos feitos pelos executivos, avaliação 

percentual do desempenho observado na indústria, outros aspectos externos da organização). 

Existem diversos indicadores de desempenho econômico. Há também diversas 

ferramentas de avaliação de desempenho como o BSC – Balanced Scorecard, os critérios da 

FNQ – Fundação Nacional de Qualidade e o EVA – Economic Valeu Added, entre outros. 

Essas ferramentas ajudam as organizações a descobrirem: a) o que é importante e o que não é; 

b) o quão bem está se fazendo (status quo, perfil de desempenho); c) o quanto falta para 

alcançar as metas e o benchmarking; e d) se são necessárias mudanças e onde (DUTRA; 

ENSSLIN, 2008). 

Quanto ao desempenho financeiro, Alberton (2003) destaca que esse pode ser avaliado 

por diversas variáveis, não existindo consenso quanto às medidas mais apropriadas a serem 

usadas. Todavia, basicamente são utilizados dois tipos de medidas, econômico-financeiras 

e/ou de retorno de mercado das ações, focando diferentes aspectos do desempenho. Quanto às 

fontes, usualmente os pesquisadores se reportam ao COMPUSTAT database (Base de dados 

publicada pela Standard & Poor’s Corp). (COHEN, FENN, KONAR, 1997), relatórios das 
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empresas, e nas investigações americanas geralmente predomina o estudo de empresas que 

realizam negociações na New York Stock Exchange (NYSE), na AMEX (American Stock 

Exchange) ou na National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

(NASDAQ). 

Quanto aos indicadores econômico-financeiros, às medidas tradicionais de avaliação 

de desempenho mais citadas na literatura são: 

- ROI - Retorno sobre investimento: é o quociente entre o lucro e o investimento; 

- ROA - Retorno sobre o ativo: é o quociente entre o lucro operacional e o ativo total. Mostra 

como os administradores estão utilizando os ativos; 

- ROE - Retorno sobre patrimônio líquido: é o quociente entre o lucro líquido e o patrimônio 

líquido. Mede a rentabilidade sobre os recursos investidos pelos proprietários. 

- RONA - Retorno sobre ativos líquidos: é a relação entre o lucro operacional líquido após 

imposto de renda (NOPAT) e o total de ativos; 

- LPA – Lucro por ação: é a relação entre o lucro líquido e o número de ações da empresa;  

- P/L – Índice preço/lucro: é a razão entre o preço de mercado da ação e o lucro por ação. 

Dentre as medidas de valor adicionado, as duas mais citadas na literatura são: 

- EVA – Valor Econômico Adicionado (Economic Value Added): é o lucro operacional menos 

o custo de todo o capital utilizado para que esses lucros fossem produzidos . 

- MVA – Valor de Mercado Adicionado (Market Value Added): é a diferença entre o valor de 

mercado de uma empresa e o capital investido. 

Finalizando, salienta-se que é crescente o interesse de associar estratégias 

organizacionais cuja ênfase seja centrada nos aspectos ambientais e desempenho. Dentre os 

autores brasileiros que adotam essa prática encontram-se Mitra, Dhar e Agrawal (2008) que 

identificaram os indicadores de desempenho ambiental primários e os fatores que explicam a 

variação no score de desempenho ambiental global. Sarmento e Durão (2009) identificaram as 

estratégias ambientais implementadas por indústrias altamente poluentes no sentido de 

proteger o meio ambiente e colaborar com os protocolos internacionais.  Além disso, há 

outros estudos desenvolvidos sobre essa temática, a exemplo de Darnall, Henrique e Sadorski 

(2005), Campos e Mello (2008); Dias, Gonçalves e Muniz (2009), Sangle (2010), Lazzarotti 

et al. (2010), Lima, Cunha e Lira (2010); Machado et al. (2010); Alperstedt, Quintella e 

Souza (2010), Brock e Sá (2011), entre outros. Isso evidencia que a incorporação da variável 

ambiental na estratégia de gestão corporativa tem ganhado seu espaço, se tornando alvo para 

realização de estudos científicos de maneira crescente. 
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Magalhães e Campos (2006) desenvolveram um estudo para avaliar a eficiência dos 

produtores pelas medidas de eficiência técnica e de escala e calcular indicadores de 

desempenho econômico dos produtores de leite do Município de Sobral, Ceará, Brasil e 

utilizaram os seguintes indicadores:  

a) Renda bruta: consiste na soma do valor da venda e autoconsumo de leite, 

derivados e animais, além da variação do inventário animal de um ano para o 

outro, expresso em R$/ano;  

b) Custo operacional efetivo: representa os gastos efetivos (desembolsos) e é 

composto pela soma das despesas tais como mão-de-obra contratada, 

concentrados, minerais, medicamentos, energia elétrica, combustíveis e outros 

itens dessa natureza, medido em R$/ano; 

c) Custo operacional total (medido em R$/ano): é a soma do custo operacional 

efetivo mais a depreciação de máquinas e benfeitorias e a mão-de-obra familiar; 

d) Margem bruta, medida em R$/ano: é à diferença entre a renda bruta e o custo 

operacional efetivo, dando uma indicação do fluxo de caixa da empresa, ou seja, 

receita menos despesa; 

e) Margem líquida, medida em R$/ano, também chamada de lucro operacional: é à 

diferença entre a renda bruta e o custo operacional total, correspondendo a um 

saldo utilizado para remunerar o empresário, a mão-de-obra familiar, a terra e o 

capital investido em benfeitorias, máquinas e animais; 

f) Taxa de retorno sobre o capital investido, desconsiderando-se a terra, expresso em 

% ao ano: é calculada pela razão entre a margem bruta e o capital empregado em 

máquinas, benfeitorias e animais;  

g) Índice de lucratividade, mensurado em % ao ano: consiste na relação entre a 

margem líquida e a renda bruta e mostra a taxa disponível de receita após o 

pagamento de todos os custos operacionais, inclusive as depreciações e a mão-de-

obra familiar;  

h) Custo unitário de produção (R$), consiste na relação entre custo operacional total e 

volume de produção anual; e  

i) Ponto de nivelamento de rendimento: obtido pela relação entre custo total e preço 

de venda do produto; é dado em termos de unidades de produto e mostra qual a 

produção mínima necessária para cobrir o custo total de determinada produção, 

dado o preço de venda unitário do produto da atividade. 
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Dvir e Shenhar (1992 apud HABER; REICHEL, 2005) identificaram quatro 

dimensões de desempenho em um eixo do tempo: rentabilidade, refletindo o desempenho 

imediato;  ordens seguidas; oportunidades para produzir novas categorias de produtos; infra-

estrutura tecnológica e know-how humano, indicando um desempenho de longo prazo. 

Além disso, outros trabalhos que versam sobre desempenho desenvolvidos mais 

recentemente são Mais e Arnal (2011), Peinado e Fernandes (2011), Jacometti (2011), Aguiar 

e Frezatti (2011). Peinado e Fernandes (2011) constataram que apesar dos diferentes tipos de 

estratégia adotados, todos os respondentes afirmaram estarem satisfeitos tanto com os 

resultados da gestão como com os resultados econômicos alcançados pelas suas empresas. 

Mesmo os proprietários que adotam estratégias reativas, se declaram satisfeitos com os 

resultados obtidos. Em termos de competências, o setor de pet shop enfatiza as competências 

gerenciais, competências em serviços tradicionais e competência em serviços de guarda de 

animais. Já em relação à competência em serviços de guarda apenas as empresas que adotam 

a estratégia reativa alegam não a possuir. Jacometti (2011) constatou por meio de uma 

pesquisa bibliográfica que várias abordagens atualmente desenvolvidas isoladamente sobre 

processo estratégica, ambiente e desempenho têm se mostrado limitadas na tentativa de 

explicar a realidade organizacional no que se refere à gestão estratégica. Já o estudo de Aguiar 

e Frezatti (2011) evidenciam um relacionamento significativo entre o uso de medidas não-

financeiras para os propósitos de incentivo e orientação temporal dos gestores, mas, contrário 

às predições normativas e às expectativas deste estudo, uma orientação temporal mais de 

curto prazo está associada com uma maior importância relativa atribuída a medidas não-

financeiras de desempenho. Além disso, os resultados indicam que o uso de medidas não-

financeiras de desempenho está negativamente relacionada com orientação temporal dos 

gestores. 

O desempenho ambiental, por sua vez, consiste nos resultados mensuráveis da gestão 

de uma organização sobre seus aspectos ambientais. É supostamente o complemento do 

desempenho econômico, pois considera que a empresa elimina e precisa gerenciar resíduo e 

poluição de seus produtos e processos (HART; AHUJA, 1996; SELLERS, 2009) e manter um 

bom relacionamento com uma variedade de stakeholders. Com o decorrer do tempo, a 

organização pode gerar capacidades que influenciam suas capacidades ambientais, deste 

modo sustentando seu crescimento (HART, 1995; SHARMA; VEDRENBURG, 1998; 

ARAGON-CORREA; SHARMA, 2003). 

No contexto de sistemas da gestão ambiental, os resultados podem ser medidos com 

base na política ambiental, nos objetivos e metas ambientais da organização e outros 
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requisitos de desempenho ambiental. (ABNT NBR ISO 14001, 2004). Luz, Sellitto e Gomes 

(2006) citam três modelos de sistemas de indicadores ambientais para mensurar o 

desempenho: o Ecoblock, o modelo do World Resources Institute - WRI e a metodologia da 

UNEP/UNESCO para avaliação de bacias hidrográficas. O Ecoblock mensura o desempenho 

ambiental de produtos, de projetos e operações com base em sete construtos: uso de água; uso 

de recursos; uso do solo; emissão de gases geradores de efeito estufa; emissão de poluentes 

hídricos; emissão de poluentes atmosféricos; e geração de resíduos. Os construtos são 

calculados pautados em indicadores e ponderações de importância técnicas ou 

regulamentares. Depois, os construtos são agregados em um índice global, que os proponentes 

do método chamam de Pegada Ecológica. Embora a página do método cite sete construtos, 

Melo e Pegado (2006) descrevem casos de aplicação nos quais cinco construtos foram 

calculados (consumo de água, consumo de material, uso do solo, emissões poluidoras e efeito 

estufa). 

Conforme Hammond et al. (1995) o modelo do WRI é indicado para ser aplicado a 

grandes espaços, tais como territórios ou setores econômicos. É considerado generalista e 

explora quatro construtos: poluição do ambiente; redução de recursos ambientais; risco ao 

ecossistema; e impacto do ambiente no bem-estar humano. Segundo o relatório do WRI, é 

possível chegar a um sistema de indicadores respondendo a três questões para cada construto: 

o que está acontecendo com o ambiente; porque está acontecendo; e o que estamos fazendo a 

respeito. 

Quanto ao modelo UNEP/UNESCO, conforme Rossetto (2003) consiste em: a) 

definição do sistema a medir e seleção de indicadores básicos sócio-econômicos e ecológicos 

que o caracterizem; b) agregação dos indicadores básicos em índices de segundo nível, como 

atividade econômica, saúde pública ou qualidade da água, vida selvagem, etc.; e c) agregação 

dos índices de segundo nível em dois índices de terceiro nível, descritores dos subsistemas 

ecológico e econômico-social. Alguns dos objetivos do modelo são: a) calcular um valor 

numérico agregado que caracterizará o estado atual do sistema, sob as perspectivas ecológicas 

e sócio-econômicas; b) permitir comparações objetivas entre sistemas distintos e ser base para 

escolha entre estratégias que modifiquem o estado destes sistemas, mas que compitam por 

recursos escassos; e c) refletir mudanças de importância ou preferências de gestores no tempo 

e no espaço. 

Alberton (2003) afirma que uma empresa engajada nas questões ambientais considera 

o aspecto financeiro como sendo de extrema importância tanto para a obtenção dos recursos 

necessários para sua viabilização como para o controle e acompanhamento dos investimentos.  
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Entretanto, os resultados financeiros da causa ambiental só se configuram a médio e a longo 

prazos, pois alguns resultados demoram a aparecer. Os investimentos em prevenção evitam 

problemas futuros e podem ser menores do que os custos que tais problemas podem originar, 

principalmente se for estabelecido o princípio ‘poluidor-pagador’. 

A maioria dos estudos que exploram o desempenho de uma empresa multinacional 

começa por vê-lo como um conjunto de recursos, a exemplo de Knight e Cavusgil (2004). 

Uma empresa com ativos específicos detêm uma vantagem na competição e se essa vantagem 

puder ser transformada em sustentável, torna-se uma força competitiva reforçada por retornos 

duradouros. Uma regra similar se aplica nas configurações interorganizacionais onde o valor 

de cultivar recursos específicos de competição é crítico e fatores relacionais como a confiança 

e o compromisso são elementos essenciais que contribuem mutuamente para consolidar um 

intercâmbio satisfatório, destacam Hunt e Morgan (1996). Portanto, entre os parceiros 

comprometidos, a satisfação reduz a probabilidade de comutação de parceiros e a relação se 

fortalece cada vez mais. 

Jaggi e Freedman (1992) também realizaram um estudo acerca das variáveis 

desempenho econômico e ambiental. Utilizaram como variáveis chaves para o desempenho 

ambiental três medidas de poluição e taxas contábeis para o desempenho econômico. 

Concluíram não haver associação, no longo prazo, entre o desempenho ambiental e o 

desempenho econômico nas indústrias de papel e celulose. Por outro lado, autores como 

Porter e Van der Linde (1995a) divulgaram uma visão diferente quanto aos investimentos. 

Propuseram que os investimentos ambientais podem contribuir para a vantagem competitiva 

das organizações. A redução da poluição proporciona redução dos custos futuros e aumenta a 

eficiência, reduzindo a longevidade dos custos e minimizando as responsabilidades futuras. 

Desde essa publicação de Porter e Van der Linde (1995a), a maioria das publicações 

confirmaram links diretos e positivos entre estratégia ambiental proativa e desempenho 

financeiro, muitas vezes, explicadas pela geração de capacidades organizacionais por meio de 

práticas ambientais (como a inovação contínua ou gerência de stakeholders) e reputação 

social e legitimação. Ao passo que Judge e Douglas (1998) encontraram um relacionamento 

positivo entre planejamento ambiental e desempenho da firma (retorno dos investimentos, 

crescimento dos ganhos, crescimento das vendas e mudanças no mercado de ações).  

Hart e Ahuja (1996), por sua vez, desenvolveram uma pesquisa na qual buscaram 

mensurar o desempenho ambiental a partir da redução da emissão de resíduos tóxicos. Os 

autores utilizaram como variáveis de análise para o desempenho econômico o Retorno do 

Ativo, o Retorno das Vendas e o Retorno do Patrimônio Líquido. Analisaram 127 empresas 
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no período de 1989 a 1992 utilizando o método de regressão. Constataram um relacionamento 

positivo entre estratégias de prevenção da poluição e retorno sobre as vendas, retorno sobre os 

ativos e sobre o lucro líquido. 

A pesquisa de Klassen e McLaughlim (1996), por meio de um estudo de eventos, 

evidenciou que a gestão ambiental forte está positivamente associada ao desempenho 

financeiro enquanto a gestão ambiental débil/fraca está associada com retornos negativos 

significativos. Exemplificam essa afirmação a partir de empresas que obtiveram retornos 

negativos e significativos quando tiveram publicadas notícias ambientais ruins, tais como 

vazamento de óleo; e retornos positivos quando as firmas receberam prêmios/recompensas 

ambientais. Nesse sentido coloca Nehrt (1996) que os pioneiros a fazerem investimentos 

ambientais para a redução da poluição são positiva e significativamente associados com o 

desempenho da firma (porcentagem de crescimento em lucro liquido), o que evidencia uma 

forte relação de causalidade. Além deste trabalho a autora Sellers (2009) menciona que outros 

autores desenvolveram investigações acerca do relacionamento entre estratégias ambientais e 

desempenho econômico da firma a exemplo de Judge e Douglas (1995), Klassen e 

McLaughlin (1996), Hart e Ahuja (1996), Nehrt (1996), e, Dowell, Hart e Yeung (2000).  

Igualmente, Nawroka e Parker (1999) desenvolveram um estudo sobre sistema de 

gestão ambiental e desempenho ambiental, no qual descrevem que não existe concordância 

entre os autores sobre o que é desempenho ambiental e como mensurá-lo. Não há consenso 

nem clareza sobre como um sistema de gestão ambiental contribui para a melhoria do 

desempenho. Portanto, não está claro se os mecanismos que levam a melhoria devem ser os 

mesmos para todas as empresas ou dependem de cada aplicação. Os autores concluem 

destacando que é mais proveitoso para a investigação científica identificar como os sistemas 

de gestão ambiental afetam o desempenho. O ponto de partida recomendado para tais estudos 

consiste em como cada organização define o desempenho ambiental, o que implica em uma 

abordagem de estudo de casos. 

Todavia, os autores supracitados salientam que uma pesquisa de negócios realizada 

entre empresas suíças identificou os benefícios obtidos a partir da implementação de um 

sistema de gestão ambientais. Os mesmos consistem no reforço à inovação, na lealdade dos 

clientes, prevenção da nova legislação ambiental, melhoria da imagem pública da empresa, a 

minimização dos riscos, a certeza do cumprimento da lei e apoio da transformação ecológica 

da linha de negócios. Essas constatações ilustram diversidade do sistema de gestão ambiental 

e as diferentes percepções do que os resultados significam para a organização. 
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Embora esse esforço tenha sido realizado, poucos autores têm encontrado um modelo 

teórico coerente que vincule as escolhas das estratégias ambientais corporativas, com feixes 

de investimentos em domínios de recursos em particular e subsequentemente a criação de  

capacidades ambientais específicas da firma, corroborando para a obtenção de vantagem 

competitiva. 

Russo e Fouts (1997) destacam que os recursos e capacidades requeridos para 

implantar uma política ambiental em uma empresa variam radicalmente, dependendo se a 

empresa vai além da conformidade e da prevenção da poluição, isto é, adota uma postura 

proativa. As políticas de conformidade end-of-pipe afetam somente os recursos que se 

coadunam com os ativos físicos, que englobam as tecnologias físicas usadas na firma, os 

equipamentos e estrutura física da firma, a localização geográfica e o acesso à matéria-prima. 

A conformidade é encontrada primeiramente pela adição de removedores de poluição ou 

incorporação de dispositivos de filtragem dos ativos existentes, e não exige da empresa o 

desenvolvimento de competências e habilidades para a gestão de novas tecnologias 

ambientais e processos. A tecnologia é essencialmente independente. Por exemplo, a 

implantação de um hardware não interfere na produção e na sistemática de prestação de 

serviços. Contudo, quando é adotada uma postura proativa, espera-se um redesenho do 

processo de produção e da prestação de serviços. Esse redesenho muitas vezes envolve a 

aquisição e instalação de novas tecnologias. 

Nessa perspectiva, Russo e Fouts (1997) destacam que a visão baseada em recursos 

fornece uma base sólida para a hipótese de que a melhoria do desempenho ambiental pode 

melhorar o desempenho econômico. Os recursos físicos podem ser uma fonte de vantagem 

competitiva se o desempenho externo for equivalente aos ativos dos concorrentes. As 

previsões baseadas em recursos seriam de que se perseguidos por um terceiro, um ativo físico 

em si não pode produzir “lucros prêmios” (acima da média), uma vez que a tecnologia está 

presumivelmente disponível para os concorrentes. No entanto, se novos ativos físicos são 

implementados de uma forma que permite a uma empresa capitalizar e aumentar os seus 

métodos internos de redução de resíduos operacionais e aumentar a eficiência de combustível, 

tais vantagens são menos transparentes. E esse método de implantação é geralmente 

enfatizado dentro das empresas que adotam a postura da prevenção. Essas rotinas internas 

representam os recursos ambíguos, conforme classificam Reed e DeFillippi (1990), que é 

central para a Visão Baseada em Recursos e para a vantagem competitiva. Quando rotinas 

internas e know-how são acumulados, o conhecimento de uma empresa acerca da prevenção 
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da poluição é aprofundado (DEAN; BROWN, 1995). Tal conhecimento diminui o risco de 

derramamentos e outras infrações de poluição do meio ambiente. 

Nawroka e Parker (2009) a partir da realização de uma meta análise constataram que o 

resultado de um sistema de gestão ambiental pode ser influenciado por fatores independentes 

da própria empresa. Por exemplo, apoio financeiro para implementar um sistema de gestão 

ambiental pode afetar positivamente o resultado da organização; a ajuda de consultoria 

externa e os juros também afetam o desempenho. Tais aspectos podem levar não só a um 

ganho de vantagem competitiva, mas também a criação de ativos intangíveis, tais como o 

aumento da comunicação e o compromisso dos gestores, o aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos e habilidades. Assim, esses ativos intangíveis podem desempenhar um papel 

de reforço do desempenho ambiental dessas empresas. 

Outro aspecto fundamental são os recursos humanos e capacidades organizacionais. 

Russo e Fouts (1997) destacam que a busca pela melhoria do desempenho ambiental também 

exige uma mudança fundamental na cultura de uma empresa, dos recursos humanos e da 

capacidade organizacional necessária para gerenciá-los. As áreas de gestão, P&D, produção e 

marketing devem estar envolvidas e comprometidas, se uma empresa está implementando 

uma política de utilização de tecnologias limpas (ASHFORD, 1993; HART, 1995). 

Entretanto, o uso de tecnologias limpas também aumenta a complexidade de produção ou de 

entrega de processos e requer o aumento de competências dos trabalhadores em todos os 

níveis da empresa. Portanto, a prevenção é uma forma mais abrangente e um processo 

socialmente complexo que a conformidade, necessitando significativo envolvimento dos 

empregados, uma adequada coordenação, a integração disciplinar, e uma visão de futuro da 

equipe gerencial. 

Uma postura ambiental forte pode ser esperada para se tornar parte da imagem de uma 

organização e identidade, assim como para orientar as ações de seus membros. Essa postura 

influencia as políticas de recursos humanos, o recrutamento e seleção, o treinamento e 

desenvolvimento de sistemas. Em geral, quando uma empresa adota uma estratégia de gestão 

de recursos humanos sofisticados como esta, são capturadas melhorias de produtividade. 

Conforme Russo e Fouts (1997) uma das razões para a empresa usar essa postura, pode ser 

para atrair os melhores candidatos, o que é mais fácil para empresas conhecidas por adotarem 

uma gestão ambiental. Um estudo efetuado por Mckinley Company (1991) destaca que foram 

pesquisados 403 executivos seniores de todo o mundo e foi constatado que sessenta e oito por 

cento deles concordaram que as organizações com um péssimo histórico ambiental terão cada 

vez mais dificuldade de recrutar e reter funcionários de alto padrão. Os atuais egressos de 
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instituições universitárias estão procurando mais do que apenas um contracheque, eles estão à 

procura de empresas com as quais se identificam moral e filosoficamente. 

Acerca dos recursos intangíveis, Russo e Fouts (1997) afirmam que dois fatores 

intangíveis são preponderantes para ocorrer uma melhoria no desempenho ambiental e por 

conseguinte aumentar os lucros. A primeira é que uma reputação de liderança em questões 

ambientais vai aumentar as vendas entre os clientes que são sensíveis a estas questões. Na 

verdade, as ações de consumo, parecem ser cada vez mais frequentes, embora o fenômeno dos 

consumidores comprometidos, e os registros das empresas que adotam a responsabilidade 

social às decisões de compra é relativamente nova. No Brasil foi encontrado somente o estudo 

teórico de Santos e Porto (2011) sobre a gestão ambiental enquanto fonte de vantagem 

competitiva, uma análise a luz da Visão Baseada em Recursos e da Teoria Institucional. Os 

escritos brasileiros ainda se reportam essencialmente aos recursos tangíveis, a exemplo do 

trabalho de Jabbour (2007) que dá ênfase aos recursos humanos, recursos naturais (BROCK; 

SÁ, 2011) e Ferreira et al. (2011), e a tecnologia correlacionada com a gestão ambiental 

conforme estudo de Silva, Silva  e Manfrinato (2005) e Dias, Pedrozo e Silva (2011). 

Quando uma empresa desenvolve uma política ambiental, deve também desenvolver 

uma reputação da política, uma vez que tal reputação em si é uma fonte de vantagens de 

mercado. Russo e Fouts (1997) observam a reputação como links de lucro no mundo dos 

negócios. Uma reputação ambiental deve ser construída sobre uma reputação global de 

qualidade. Uma vez adquirida, uma reputação pró-ambiente é em si um recurso valioso 

inimitável.  

Em resumo, uma análise com base nos recursos, para vislumbrar a ligação entre o 

desempenho ambiental e o desempenho econômico, permite elucidar que o último leva 

diretamente ao primeiro (RUSSO; FOUTS, 1997). 

Outros autores que procuraram mensurar empiricamente o relacionamento entre 

estratégias ambientais e desempenho foram Dowell, Hart e Yeung (2000), que testaram o 

relacionamento entre corporações multinacionais que adotaram rígidas iniciativas ambientais 

globais e mensuraram o desempenho financeiro pelo Q de Tobin (mede o incentivo da 

empresa a realizar novos investimentos). O Q é definido pela razão entre o valor de mercado 

da firma e o custo de reposição de seus ativos físicos. Se Q for maior que 1, na margem, a 

firma tem incentivo a investir, pois suas ações estão apresentando valorização, fazendo com 

que o valor do capital físico investido supere seu custo. Se menor que 1, a firma não possui 

incentivo para investir, já que suas ações sofreram desvalorização. Os autores constataram 

que as firmas que adotaram rígidas iniciativas ambientais globais tem alto valor de mercado.  
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King e Lenox (2001) por sua vez reiteram que diversos estudos sugerem que firmas 

com alto desempenho ambiental tendem a ser mais lucrativas, mas questionamentos persistem 

acerca da natureza desse relacionamento. Nesse sentido, questiona-se se será mais forte o 

desempenho do ambiente e esse, por sua vez, realmente conduz a uma melhoria do 

desempenho financeiro ou a relação observada é resultado de algum atributo subjacente a 

outros atributos da firma? Será que a firma precisa pagar para ter instalações limpas? Para 

esclarecer esses aspectos, esses autores analisaram 652 firmas de manufatura dos Estados 

Unidos num período longitudinal de 1987 a 1996, e constataram haver uma evidência de uma 

associação entre menor poluição e maior valorização financeira.  

Wagner et al (2002) investigaram 37 empresas da indústria de papel localizadas na 

Alemanha, Itália, Reino Unido e a Holanda e evidenciaram um trade-off entre o retorno sobre 

o capital próprio empregado e o desempenho ambiental. Thornton, Kagan e Gunningham  

(2003)  pesquisaram 14 empresas da indústria de papel Canadá, Austrália, Nova Zelândia e 

E.U.A. Verificaram que as diferenças no desempenho ambiental das empresas não foram 

consistentemente correlacionadas com a rentabilidade ou as vendas da empresa-mãe. Bansal 

(2005) encontrou uma relação negativa entre o desempenho financeiro como variável de 

controle e sustentável das empresas de desenvolvimento. 

Alberton e Costa Jr. (2007) investigaram se a implantação e certificação de um sistema 

de gestão ambiental em conformidade com a NBR ISO 14001:96, em empresas brasileiras 

com ações negociadas na Bovespa, têm impacto positivo em seu desempenho financeiro. 

Indicadores econômico-financeiros tais como: Preço/Lucro (P/L), Preço/Valor Patrimonial 

(P/VPA), Retorno sobre as Vendas (ROS), Retorno sobre os Ativos (ROA) e Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido (ROE) foram analisados. Os dados das empresas relacionados à 

certificação (desde 1996 até 2002) foram consultados na Revista Meio Ambiente Industrial, 

no INMETRO, nas empresas certificadas e nos organismos de certificação credenciados. Os 

dados financeiros, de janeiro de 1993 a março de 2003, foram obtidos da base de dados 

Economática. Constataram que a tendência nos resultados de ROA, ROE e ROS é de aumento 

no período pós-certificação. Já os indicadores P/L e P/VPA apresentaram reduções 

significativas no período pós-certificação. Concluem que tais resultados parecem sugerir que 

os aspectos operacionais são mais afetados pela implementação e certificação de sistemas de 

gestão ambiental do que os preços. 

O estudo  de Melnyck, Sroufe e Calantone (2003) procuraram investigar se o sistema 

de gestão ambiental é fundamental para a capacidade de uma empresa reduzir o desperdício e 

a poluição e melhorar o desempenho. Avaliaram os efeitos de ter um sistema formal 
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certificado e um sistema não certificado. Constataram que as empresas que possuem um 

sistema de gestão ambiental formal percebem os impactos além da redução da poluição e 

verificam um impacto positivo em várias dimensões de desempenho das operações, a exemplo 

da redução de custos, melhoria da qualidade, redução de resíduos no projeto, processo de 

seleção de equipamentos e redução do lead time. Identificaram também que as empresas que 

passaram por certificação conseguem perceber um impacto maior no desempenho do que 

aquelas que não certificaram seu sistema de gestão ambiental. Além disso, a experiência com 

esses sistemas ao longo do tempo tem um impacto maior sobre a seleção e utilização de 

práticas ambientais. 

Ott, Alves e Flores (2009) realizaram um estudo cujo objetivo consistiu em analisar a 

relação entre os investimentos ambientais e o desempenho econômico das empresas. Os 

autores constataram que os Investimentos Ambientais Internos (IAI) e os Investimentos 

Ambientais Externos (IAE) impactam, de modo significativo, tanto na Receita Líquida (RL) 

das empresas quanto no Resultado Operacional (RO). Evidenciaram que os setores não 

apresentam características de homogeneidade interna e não há diferenciação entre setores 

capaz de explicar o desempenho econômico.  

Jacovine et al (2009) salientam que a competitividade das organizações não depende 

apenas de fatores econômicos, mas também de uma gestão socialmente valorizada que garanta 

a sua legitimidade e sobrevivência no contexto ambiental. Apontam também que o 

desempenho ambiental de uma empresa é uma consequência de suas práticas competitivas ou 

dos padrões do comportamento ambiental, que por sua vez, depende da estrutura do mercado 

em que se insere.  

Donaire (1999, p. 51), salienta que “a ideia que prevalece é de que qualquer 

providência que venha a ser tomada em relação à variável ambiental traz consigo o aumento 

de despesas e o consequente acréscimo dos custos do processo produtivo”. Ribeiro, Bonfante, 

Gomes e Cioffi (2009) compactuam com esse pensamento ao enfatizarem que a produção 

com responsabilidade sócio-ambiental gera gastos no sentido de buscar novas tecnologias e, 

principalmente, coletar e divulgar informações para os agentes interessados na continuidade 

dos negócios. 

Todavia, é importante salientar o preconizado por Aragon-Correa e Rubio Lopez 

(2007), de que algumas empresas podem melhorar seu desempenho financeiro graças aos 

progressos na gestão ambiental, mas outros podem obter um melhor desempenho mantendo 

suas atividades ambientais para atender os requisitos legais mínimos.  Do mesmo modo, 

pode-se inferir que a exploração do meio natural para desenvolver as atividades do setor de 
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atuação (no caso do estudo alimentício), assim como a pressão dos seus diversos stakeholders 

são fatores que corroboram para que as empresas busquem adotar tecnologias de produção 

que amenizem o impacto ambiental ocasionado e contribuam para a melhoria do desempenho 

econômico-financeiro.  

Conforme Lópes-Gamero, Molina Azorén, Claver-Cortês (2009) os resultados 

anteriores dos estudos teóricos acerca das estratégias ambientais e desempenho não foram 

congruentes, isto é, os resultados positivos e negativos foram encontrados para as mesmas 

relações em diferentes contextos. Essas dificuldades têm surgido porque o processo todo não 

tem sido analisado como uma unidade. Por exemplo, alguns estudos analisam a gestão 

ambiental e o desempenho ambiental (BARLA, 2007, SZYNANSKI; TIWARI, 2004; ZHU e 

SARKIS, 2004); outros estudam a ligação entre a gestão ambiental e o desempenho financeiro 

(MENGUC; OZANNE, 2003; MELNYK; STEWARD; SWINK, 2004) ou entre o 

desempenho ambiental e o desempenho financeiro (AL-TUWAIJRI CHRISTENSEN, 

HUGHES, 2004; NAKAO et al 2007; WAGNER, 2005;  WAGNER et al, 2002) e alguns 

trabalhos tem discutido a relação existente entre os recursos da empresa e o desempenho 

financeiro (ARAGON CORREA; SHARMA, 2003; SHARMA; VEDRENBURG, 1998). No 

entanto, estes estudos têm ignorado algumas variáveis mediadoras. O artigo propõe considerar 

os recursos da firma e a vantagem competitiva como variáveis mediadoras entre gestão 

ambiental proativa e desempenho financeiro. 

Essas duas variáveis foram analisadas em muitos artigos anteriores, de maneira 

isolada, mas nenhuma abordagem promove a compreensão das ligações e as razões para 

diferenças potenciais. Por isso, Lópes-Gamero, Molina Azorén e Claver-Cortês (2009)  focam 

sobre a importância das empresas pioneiras na adoção de gestão ambiental proativa reduzirem 

a emissão de poluentes. De acordo com os resultados obtidos, a reputação da empresa e a 

capacidade para atender as expectativas dos clientes podem ser melhoradas por meio da 

concepção de produtos ambientalmente amigáveis. Constatam também que empresas com 

melhores desempenhos se sentem mais capazes de desenvolver práticas ambientais. 

Klassen e McLaughlin (1996) elucidam que sob o ponto de vista estratégico, os 

negócios devem considerar os impactos ambientais dos produtos e processos de manufatura, 

assim como a regulamentação ambiental. Essas preocupações são preponderantes para a 

empresa empreender iniciativas em tecnologias e gestão ambiental. Nesse contexto, a 

estratégia corporativa determina a orientação ambiental da empresa, que por sua vez, impacta 

na performance ambiental e financeira.   
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Conforme Alberton (2003) existem motivadores negativos e positivos que 

impulsionam as organizações a buscar a melhoria do desempenho ambiental. Os negativos 

estão associados àqueles impulsionadores que determinam o custo ambiental das 

organizações, por meio da perda de negócios, publicidade negativa, multas, prêmios de seguro 

mais altos, etc.. Os motivadores positivos estão associados aos conceitos de redução, 

reutilização e reciclagem, que há muito deixaram de ser apenas slogans criados pelos 

ambientalistas. A aplicação destes conceitos pode resultar em economia real de dinheiro para 

qualquer organização. 

Donaire (1995) destaca que muitas oportunidades são decorrentes da preocupação com 

meio ambiente. Cita a reciclagem de materiais que proporciona economia de recursos para as 

empresas; o reaproveitamento dos resíduos internos ou a sua venda para outras empresas; o 

desenvolvimento de novos processos produtivos com a utilização de tecnologias mais limpas, 

que se transformam em vantagens competitivas e possibilitam a venda de patentes; o 

desenvolvimento de novos produtos para um mercado de consumidores conscientes no que se 

refere à questão ecológica; a geração de materiais de valor industrial a partir do lodo tóxico; 

estações portáteis de tratamento; miniusinas para uso de pequenas empresas; e, o 

aparecimento de um mercado de trabalho promissor ligado à variável ambiental que envolve 

auditores ambientais, gerentes de meio ambiente, advogados ambientais, bem como a criação 

de novas funções técnicas específicas. 

As medidas utilizadas para medir o desempenho social e ambiental são várias. As 

mesmas são obtidas de diversas fontes, a exemplo da utilização de questionários próprios e 

jornais, até bases de órgãos governamentais e outras instituições (ALBERTON, 2003).  

A seguir o Quadro 5 apresenta estudos recentes sobre desempenho. 

 

Quadro 5: Evolução dos estudos na àrea de desempenho 
Autores Ano  Objetivo 

Bertucci 2005 Ambiente, estratégia e performance organizacional no setor 

industrial e de serviços 

Silva, Silva e Manfrinato 2005 Correlação entre gestão da tecnologia e gestão ambiental 

nas empresas 

Bandeira-de-Mello e Marcon 2006 Heterogeneidade do desempenho de empresas em 

ambientes turbulentos 

Luz, Sellitto e Gomes 2006 Medição de desempenho ambiental baseada em método 

multicriterial de apoio à decisão: estudo de caso na 

indústria automotiva 

 

Prado Filho e Sobreira 

2007 Desempenho operacional e ambiental de unidades de 

reciclagem e disposição final de resíduos sólidos 

domésticos financiadas pelo ICMS ecológico de Minas 

Gerais 

 

Clarkson,  Li e  Vasvari 2007 Revisiting the relation between environmental performance 
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and environmental disclosure: An empirical analysis 

Campos e Melo 2008 Indicadores de desempenho dos Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA): uma pesquisa teórica 

Newbert 2008 Value, rareness, competitive advantage, and performance: 

a conceptual-level empirical investigation of the resource-

based view of the firm 

Crook,  Ketchen, Combs e  Todd 2008 Strategic resources and performance: a meta-analysis 

Jabbour, Santos e Jabbour 2009 A importância dos fatores humanos no desenvolvimento de 

produtos com elevado desempenho ambiental: estudo de 

casos 

Molina-Azorín, Claver-Cortés, 

López-Gamero e Tarı 

2009 Green management and financial performance: a literature 

review 

Souza, Paulella, Tachizawa e Pozo 2009 Desenvolvimento de Indicadores Síntese para o 

Desempenho Ambiental 

Corrêa e Panhoca 2009 Adaptação Intercultural e Validação de Questionário para 

Avaliação do Desempenho Ambiental Corporativo 

Madhok, Li e Priem 2010 The resource-based view revisited: Comparative firm 

advantage, willingness-based isolating mechanisms and 

competitive heterogeneity 

Alperstedt, Quintella e Souza 2010 Estratégias de gestão ambiental  e seus  fatores  

determinantes: uma análise institucional 

Sellitto; Borchardt e Pereira 2010 Modelagem para avaliação de desempenho ambiental em 

operações de manufatura 

Costa e Sánchez 2010 Avaliação do desempenho ambiental de obras de 

recuperação de rodovias 

Kaleka 2011 When Exporting Manufacturers Compete on the Basis of 

Service: Resources and Marketing Capabilities Driving 

Service Advantage and Performance 

Pazini, Cunha e Gimenez 2011 Influência de um Ambiente Turbulento, Estratégia e 

Liderança no Desempenho de Empresas de Pequeno Porte: 

um Estudo no Setor Industrial Paranaense 

Gardelin, Rossetto e Verdinelli 2011 A percepção da incerteza ambiental e do comportamento 

estratégico no processo de formulação de estratégias em 

pequenas empresas 

St-Pierre e Audet 2011 Intangible assets and performance Analysis on 

manufacturing SMEs 

Peinado e Fernandes 2011 Estratégia, competências e desempenho em empresas pet 

shop 
Fonte: elaborado pela autora 

 

O Quadro 5 mostra que os estudos na área de desempenho apresentam diferentes 

interfaces, seja apresentando relacionamento com ambiente, gestão ambiental, estratégia, 

competências, competências de manufatura e financeiro. Isso permite inferir que todas as 

organizações passaram a dar ênfase ao aspecto desempenho, pois é um atributo fundamental 

para manter as mesmas competitivas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos metodológicos que norteiam a pesquisa. 

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

pesquisa. Logo após, o método de coleta e análise dos dados. O próximo item aborda a 

delimitação do estudo que engloba a escolha das organizações a serem pesquisadas, as 

decisões amostrais e a delimitação temporal.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Este estudo classifica-se quanto à forma de abordagem do problema em estudo  

qualitativo, que usa técnicas de coleta de dados qualitativas e quantitativas. Acerca dos 

objetivos, a pesquisa classifica-se em exploratória e analítica. Com base nas variáveis 

estratégias ambientais, recursos e desempenho, e partindo do método hipotético-dedutivo, foi 

investigado como uma variável influencia outra e foram estabelecidas premissas sobre as 

relações que se estabelecem entre as mesmas. A partir destas premissas foi inicialmente 

formulado um o Framework de Análise que evidencia a relação entre as variáveis e que 

servirá de suporte para o entendimento da mesma em setores cujas atividades imprimem 

importantes impactos ao meio ambiente. Posteriormente, e com o intuito de verificar a 

aplicabilidade do Framework  de Análise proposto, foi analisada a vinculação existente entre 

as mesmas em cada uma das organizações pesquisadas. 

No que diz respeito aos procedimentos de pesquisa, a presente tese foi delineada em 

conformidade com um estudo  de caso, que consiste em um recorte  acerca de sua situação 

complexa da vida real, cuja análise-síntese dos achados surpreende, revela perspectivas que 

não tinham sido abordadas por estudos assemelhados. Oferece descrições, interpretações e 

explicações que chamam a atenção pelo ineditismo. Para o presente estudo, a escolha do 

Grupo X está associado ao fato de ser a primeira multinacional brasileira do setor do 

agronegócio e que fez em média uma aquisição a cada 45 dias nos últimos três anos. Portanto, 

consiste em uma empresa que foi formada por meio da aquisição de outras que atuavam sob 

outras estratégias, políticas, culturas e valores. Nesse Grupo foram pesquisadas 6 unidades 

industriais pertecentes a mesma e que representam a diversidade de aquisições efetuadas nos 

últimos anos. 

Quanto à dimensão tempo, o estudo, em sua fase de demonstração da aplicabilidade do 

Framework de Análise proposto é caracterizado como análise de uma série histórica, pois 
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expressa uma série temporal de observações, no que diz respeito ao desempenho econômico 

da empresa pesquisada, englobando o período de 2004 a 2010 – período de tempo no qual se 

encontrou os dados disponíveis para o setor analisado, o que evidencia se tratar de um setor 

que abriu seu capital recentemente. A escolha de um período de 7 anos para análise está 

associada ao fato de que as aquisições efetuadas pelo grupo X se intensificaram nos últimos 3 

anos. Justifica a escolha,  o período pré-aquisições e durante aquisições. Os dados econômico 

financeiros foram extraídos do Economática, que consiste em uma base de dados de empresas 

de capital aberto que apresenta indicadores financeiros, de mercado e de desempenho dessas 

organizações. Portanto, foi efetuada uma pesquisa empírica, por meio da coleta de dados 

secundários que procuram identificar as relações entre diferentes estratégias ambientais e 

distintos desempenhos e que buscou a demonstração da aplicabilidade do Framework de 

Análise elaborado. 

As questões que se coadunam com a estratégia de pesquisa são apresentadas a seguir. 

 

3.2 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

 

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

representadas na Figura 1: 

Figura 1: Etapas e estratégias de pesquisa 
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do Inventário de Gases de Efeito Estufa 
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entrevistas) 
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Tabulação e Análise 

dos Dados 

(análise dos dados 

secundários) 

 

Tabulação e Análise 
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(análise dos dados 

primários) 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir da Figura 1 é possível verificar que primeiramente foi efetuada uma ampla 

pesquisa bibliográfica acerca das variáveis em estudo. Na sequência foi estabelecido um o 

Framework de Análise, que foi ajustado a partir da aplicação das entrevistas. Logo após 

foram aplicados os questionários; analisados os dados secundários acerca da variável 

desempenho e por último efetuadas as análises para aceitar ou refutar as hipóteses do  

Framework de análise. 

Considerando as diferentes classificações existentes para as variáveis de pesquisa que 

foram empregadas nesta tese, quais sejam: estratégias ambientais, recursos vislumbrados sob 

a ótica da RBV e ferramentas para mensurar o desempenho; optou-se em definir um conceito 

chave para cada uma que será empregada no estudo: 

- Estratégias ambientais: foi utilizada a classificação efetuada por Jabbour e Santos 

(2006) que fizeram essa catalogação à luz dos escritos de Maimon (1994), categorizando as 

estratégias ambientais sob diferentes abordagens: reativa, preventiva e proativa.  

Recursos: no modelo RBV, recursos consistem nos ativos tangíveis e intangíveis que a 

empresa controla e que podem ser usados para criar e implementar estratégias (BARNEY, 

HESTERLY, 2007). Foi utilizada a classificação dos recursos efetuada por Barney (1991) e 

por Grant (1991), que classificam os recursos em tangíveis e intangíveis. No modelo 

apresentado por Grant (1991) tais recursos são classificados em seis categorias: recursos 

financeiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, reputação e recursos 

organizacionais. Grant (1991) destaca que a RBV olha para os recursos que a empresa possui. 

Em seguida avalia o seu potencial de geração de valor e acaba por definir uma estratégia que 

permite captar o máximo de valor de forma sustentável. Barney (1991) também pormenoriza 

a classificação dos recursos em: valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e não ter 

substitutos equivalentes. Optou-se por essas duas classificações porque a primeira permite 

classificar os recursos em categorias peculiares e a segunda permite vislumbrar os recursos a 

partir do seu grau de importância. 

- Para desempenho econômico: foram utilizadas as variáveis desempenho econômico 

e desempenho ambiental, que foram mensuradas a partir dos seguintes indicadores: a) 

desempenho econômico constituiu-se dos indicadores Retorno Sobre o Ativo Total (ROA), 

Aceitar ou refutar as hipóteses do Framework de 

análise  

 

 Análise dos Dados 

(com relação dos 

dados com a teoria) 
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Retorno Sobre o Investimento (ROI), Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE), o Retorno 

Operacional do Ativo (ROAOP), crescimento das receitas (faturamento), crescimento das 

vendas e valor de mercado da firma (tais indicadores foram escolhidos por serem os 

tradicionalmente utilizados nos estudos econômico-financeiros que mensuram o desempenho 

e por serem indicados por Venkatraman e Ramanujam (1986)); b) desempenho ambiental: 

considerando os pressupostos apresentados pela ABNT NBR ISO 14.001 (2004), buscou-se 

informações acerca dos requisitos do sistema de gestão ambiental, política ambiental, 

planejamento, implantação e operação e análise pela administração. A partir da percepção dos 

gestores buscou-se conhecer os benefícios que a empresa obteve a partir dos investimentos 

ambientais e o impacto dos investimentos ambientais no desempenho econômico-financeiro. 

Optou-se por esses indicadores, pois a NBR ISO 14.001 é um padrão universal de normativas 

para implementar um Sistema de Gestão Ambiental. 

A Figura 2 apresenta o esquema da estrutura da pesquisa com medidas utilizadas neste 

trabalho, bem como as fontes de dados para realização da pesquisa. 
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Figura 2: Esquema da Estrutura da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2010) 

Estratégia Ambiental 
 

- Reativa 

- Preventiva 

- Proativa  

 

Recursos Necessários 

- Tangíveis 

- Intangíveis 

Desempenho 

- Ambiental 

- Econômico 

Fonte dos Dados 

Aplicação de um 

questionário com 

indicadores que permitiram 

proceder esse 

enquadramento. 

Fonte dos Dados 

Para os recursos tangíveis: questionário onde 

foi necessário assinalar os recursos existentes 

na organização e que são fundamentais para a 

implantação de estratégias ambientais; 

Para os recursos intangíveis: questões com 

escala perceptiva de 7 níveis. 

Fonte dos Dados 

- Desempenho Ambiental: 

aplicação de questionário com 

indicadores ambientais e 

documentos; 

- Econômico: ROA, ROI, ROE 

calculados a partir dos dados 

do Economática e questionário 

com escala perceptiva. 

Fundamentação Teórica 

- Tipologias de Estratégias Ambientais 

- Visão da Empresa Baseada em Recursos 

- Desempenho 

Analisar  

a relação existente 

entre estratégia 

ambiental e 

desempenho 

empresarial 

Fonte dos Dados 

Para responder o último objetivo específico da pesquisa foram aplicados roteiros de entrevistas e coletados dados 

secundários no site da empresa, para respaldar as informações obtidas por meio dos questionários, permitindo a 

realização do cruzamento de dados entre as diferentes fontes de coleta. 



69 

 

As definições operacionais adotadas estão dispostas no Quadro 6: 

Quadro 6: Dimensões de análise e variáveis da pesquisa 
Dimensões de 

Análise 

Variáveis Autor Utilizado como 

Referência 

Estratégias 

ambientais 

- Abordagem reativa 

- Abordagem preventiva 

- Abordagem proativa 

Jabbour e Santos (2006)  

Maimon (1994) 

Recursos - Tangíveis: recursos humanos, financeiros, 

equipamentos e instalações; 

- Intangíveis: habilidades administrativas, 

habilidades tecnológicas, a cultura organizacional, o 

conhecimento intrínseco e o relacionamento com 

fornecedores e clientes. 

Grant (1991)  

Barney (1991) 

Desempenho 

ambiental 

Indicadores de desempenho ambiental Norma ABNT NBR ISO 

14.031 

 

Desempenho 

econômico-

financeiro 

 

- Ativo Total 

- Patrimônio líquido 

- Receita Líquida Operacional 

- Lucro Bruto 

- Lucro Antes dos Juros e do Imposto de Renda 

- Lucro Líquido 

Venkatraman e Ramanujam 

(1986) 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Neste trabalho a tríade estratégias ambientais, recursos e desempenho (econômico e 

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

pesquisa propostos na presente tese. 

 

3.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

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

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

desenvolvido a partir da análise de dados coletados no Grupo X, na divisão suínos e aves que 

compreende 30 unidades industriais, o que corresponde a 6 marcas brasileiras distintas.  O 

critério de escolha das empresas consistiu na intencionalidade e representatividade da empresa 

para o país.  E ainda, por se tratar da primeira multinacional brasileira do setor do 

agronegócios. O frigorífico X foi escolhido porque é uma empresa internacionalizada e que se 

encontra em um estágio avançado no que diz respeito aos aspectos ambientais, possuindo 

políticas de qualidade ambientais, princípios e sistemas de gestão ambiental implementados e 

em algumas unidades industriais possuem a certificação segundo a Norma ISO 14.001.  

A escolha de unidades industriais que operam sob a égide de uma mesma organização 

(X) está associada ao fato de ser uma empresa que cresceu a partir de aquisições feitas 

principalmente nos últimos 3 anos. Portanto, é formada a partir de um conjunto de empresas 



70 

 

que foram adquiridas e que atuavam sob uma política, missão, visão e valores distintos. Além 

disso, o fato das unidades analisadas pertencerem ao mesmo grupo empresarial, não significa 

necessariamente que compartilham um conjunto comum de recursos tangíveis e intangíveis, 

pois foram construídas em épocas diferentes e possuem recursos tecnológicos distintos. A 

localização geográfica também é um aspecto que influencia, assim como a cultura e o perfil 

dos recursos humanos.  

Essa escolha de grandes empresas fundamenta-se nos estudos de Christmann e Taylor 

(2001 apud ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010) González-Benito e González-

Benito (2006) e Abreu, Santos e Rados (2008) que verificaram que o tamanho, mensurado 

pelo número de empregados ativos, é uma das variáveis estruturais que mais parece 

influenciar nas ações ambientais das empresas. O argumento desses autores fundamenta-se 

nos seguintes aspectos: 1) grandes empresas têm mais recursos disponíveis para investir na 

gestão ambiental; 2) são organizações que recebem maior pressão dos ambientes social e 

econômico e frequentemente são objetivo primário de governos locais e ONGs ambientais; 3) 

a escala dessas organizações 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. 

Embora contando com 30 unidades industriais, a empresa apenas autorizou a aplicação 

de questionário em 6 unidades. O critério para a escolha da amostra de unidades industriais a 

serem pesquisadas consistiu em identificar a unidade industrial mais antiga de aves; uma 

adquirida ou construída no período de 1996 a 2000 e uma pertencente à última aquisição feita 

pelo grupo multinacional. No setor suínos a unidade industrial mais antiga e nas plantas de 

industrializados, a unidade industrial mais antiga; e uma unidade industrial que pertence a 

ùltima empresa adquirida pelo Grupo multinacional. Esse critério foi adotado para garantir 

que a amostra fosse heterogênea. As unidades a serem pesquisadas foram indicadas pelo 

Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade da holding da empresa X, respeitando o critérios 

estabelecidos pela autora. 

Pautado nesse critério de seleção as três unidades industriais de aves selecionadas 

foram unidade A/SC; Unidade C/RS; e Unidade D/MG. A unidade industrial de suínos é a  

B/SC e de industrializados são as unidades industriais de F/MS e E/SP.  

Como já mencionado buscou-se pesquisar o gestor da unidade fabril, o analista 

ambiental, o responsável pelo departamento de produção, departamento financeiro, 

responsável pelo departamento de recursos humanos, contemplando cinco sujeitos de pesquisa 
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por organização. Desse modo, foi possível obter informações acerca das estratégias 

ambientais, dos recursos e do desempenho em nível estratégico, tático e operacional da 

organização no que diz respeito às estratégias ambientais. O analista ambiental e o engenheiro 

de produção, apesar de pertencerem ao nível tático atuam diretamente junto ao nível 

operacional, o que lhes dá um feeling acerca do dia-a-dia da organização, das não 

conformidades ambientais e das potencialidades do sistema vigente na empresa. 

 

3.4 MÉTODOS DE COLETA E DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para viabilizar a execução da pesquisa foram coletados dados bibliográficos e dados 

primários. E para avaliar o desempenho ambiental foram estabelecidos valores simbólicos 

para rodar o o Framework de Análise proposto, porque a empresa não forneceu esses valores. 

Acerca do desempenho ambiental, o questionamento com indicadores qualitativos foi 

efetuado ao Analista Ambiental da Unidade A, que apresentou o estágio mais avançado das 

estratégias ambientais. E esses dados foram utilizados para demonstrar os itens 8 e 9 do 

Framework de análise. Somente para estes itens foram utilizados dados simbólicos/estimados. 

Para os demais foram usados dados reais fornecidos pelo empresa. 

Pautado na sugestão recebida no Consórcio Doutoral do Enanpad – Encontro Nacional 

de Pós-Graduação em Administração, foi efetuada coleta de dados primários no dia 7 do mês 

de dezembro de 2010, por meio da aplicação de 4 entrevistas cujo roteiro é apresentados nos 

Apêndices B, C, D e E. Foi enviada uma carta de apresentação (APÊNDICE A) para o 

responsável pelo  setor de sustentabilidade na empresa, acompanhado do envio do roteiro da 

entrevista. Essa fase consistiu na coleta dos dados qualitativos da pesquisa. O Quadro 7 

apresenta as dimensões de avaliação, objetivos do trabalho e perguntas feitas para cada 

dimensão avaliada. 

 

Quadro 7: Dimensões de avaliação, objetivos e questões  
Dimensões de 

avaliação 

Aspectos a serem 

pesquisados 

Objetivos da Tese Questões 

Organização Caracterização da 

Organização 

Descrever o contexto pesquisado Apêndice B: Bloco 1) 

questões a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, j, k, l e m. 

Apêndice D: questões 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 21 e 22. 

Apêndice E: questões 1 

e 2. 

Nível 

estratégico, 

nível tático e 

- Verificar qual é a postura 

no que se refere às práticas 

ambientais nos diferentes 

 Apêndice B: Bloco 2) 

questões a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, j e k. 
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operacional níveis estratégicos da 

organização. 

Descrever a estratégia ambiental 

vigente nas organizações 

pesquisadas 

Apêndice C: questões 1, 

2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17,18, 22, 24, 25, 

26, 27, 28, 41. 

Apêndice E: questões 3, 

4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 

15, e 16. 

Estratégias 

ambientais 

- Identificar se as estratégias 

ambientais adotadas são 

preventivas, reativas e 

proativas 

Apêndice B: Bloco 2: 

questões a a k. 

Apêndice C:  questão 9  

Recursos 

Organizacionais  

- Identificar os recursos que 

geram vantagem competitiva 

para a empresa 

Identificar os recursos VRIO – 

valiosos, raros, inimitáveis e 

organizacionais, geradores de 

vantagem competitiva para a 

empresa (não era objetivo do 

trabalho, mas fundamental para 

identificar se são os mesmos 

recursos que aqueles necessários 

para viabilizar a estratégia 

ambiental da empresa). 

Apêndice B: Bloco 3) 

questões a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, j, k, l, m e n. 

Apêndice C: questões 7, 

39 e 40 

Apêndice D: questões 

11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

e 20 

Apêndice E: questões 

17, 18, 19, 20 e 21. 

Recursos 

tangíveis 

- Identificar quais dos 

seguintes recursos: recursos 

humanos, financeiros, 

equipamentos e instalações 

foram preponderantes para 

viabilizar a estratégia 

vigente. 

 

 

 

Especificar os recursos tangíveis 

e intangíveis usados pela 

organização para estabelecer a 

estratégia ambiental vigente 

Apêndice B: Bloco 4) 

Questões a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, j, k, l, m e n. 

Recursos 

intangíveis 

- Identificar quais recursos 

foram fundamentais para 

viabilizar a estratégia 

ambiental vigente, quais 

sejam, habilidades 

administrativas, habilidades 

tecnológicas, a cultura 

organizacional, o 

conhecimento intrínseco e o 

relacionamento com 

fornecedores e clientes. 

Apêndice D: Bloco 4: 

questões a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, j, k, l, m e n. 

Apêndice C: questões 7, 

39 e 40 

Apêndice D: questão 13. 

Apêndice E: questões 

17, 28, 19, 20 e 21. 

Desempenho 

ambiental 

- Quais foram os 

investimentos ambientais 

feitos pela empresa; 

- Benefícios obtidos a partir 

dos investimentos 

ambientais; 

- Volume de recursos 

despendidos ano a ano nos 

últimos 6 anos em 

investimentos ambientais; 

- Impacto dos investimentos 

ambientais no desempenho 

econômico-financeiro e 

ambiental 

Identificar como as estratégias 

ambientais afetam a relação entre 

recursos intangíveis e o 

desempenho econômico e 

ambiental 

 

Identificar como as estratégias 

ambientais afetam a relação entre 

recursos tangíveis e o 

desempenho econômico e 

ambiental 

Apêndice B: Bloco 5: 

questões b e c. 

Apêndice C: questões 3, 

4, 5, 6, 21, 29 e 30 

Apêndice E: questões 7, 

8, 11 

 

Desempenho 

econômico-

financeiro 

- Faturamento da empresa 

nos últimos 7 anos 

- Ativo total 

- Patrimônio líquido  

- Receita Líquida 

Operacional 

- Lucro Bruto 

Demonstrar o Framework de 

Análise proposto da vinculação 

existente entre recursos, 

estratégia ambiental e 

desempenho econômico e 

ambiental, em unidades 

industriais da divisão Suínos e 

Dados do Economática 
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- Lucro Antes dos Juros e do 

Imposto de Renda 

- Lucro Líquido 

Aves do Grupo Multinacional 

localizadas no Brasil 

Fonte: Elaborado pela autora (2010) 

 

Na oportunidade da realização das entrevistas, as conversas entre as partes com 

duração total de  4 horas foram gravadas. Com base nos direcionadores da pesquisa, quais 

sejam, estratégias ambientais, recursos e desempenho e nos autores chaves mapeados para 

servirem de referência para este estudo, foram elaboradas as perguntas e escolhidos os 

constructos da pesquisa. Na sequência, descreve-se os pressupostos principais do roteiro de 

entrevista aplicado aos funcionários do escritório central da divisão Suínos e Aves e que 

forneceu subsídios para a definição dos pressupostos dos questionários que foram aplicados 

nas  unidades industriais a posteriori e que compuseram a amostra pesquisada:  

- Roteiro de Entrevista e questionário aplicado ao gestor da unidade: foi composto 

por perguntas que permitiram fazer um diagnóstico da unidade fabril, dos recursos tangíveis e 

intangíveis usados pela organização para estabelecer a estratégia ambiental vigente e do 

desempenho da empresa; dos recursos que afetam positivamente o desempenho da empresa; e 

das estratégias ambientais que mediam o relacionamento entre recursos e desempenho. E 

ainda englobou perguntas relacionadas aos investimentos ambientais, benefícios obtidos a 

partir desses, impacto dos investimentos ambientais no desempenho econômico-financeiro e 

índices de desempenho ambiental (APÊNDICE B). A escolha dos 7 anos se deu porque esse 

era o período no qual os dados da empresa encontravam-se disponíveis no Economática. 

Além disso, representa o período pré e durante o qual ocorreu a intensificação das aquisições 

do grupo. 

- Roteiro de Entrevista e questionário aplicado ao analista ambiental: foi composto 

por perguntas cujo objetivo consistiu em identificar as estratégias ambientais vigentes naquela 

planta operacional, do pioneirismo ou não da adoção destas e se elas estão aliadas à postura 

reativa, preventiva ou proativa. Além disso, englobou perguntas que procuraram diagnosticar 

a importância dos diferentes recursos para a implantação de estratégias ambientais e que as 

afetam positivamente. (APÊNDICE C). 

- Roteiro de Entrevista e questionário aplicado ao gerente de recursos humanos: foi 

composto por perguntas que buscaram informações acerca da importância do departamento de 

recursos humanos para a viabilização das estratégias ambientais, como é efetuado o 

treinamento e desenvolvimento dos talentos humanos, indicadores utilizados para avaliar os 
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recursos humanos, os recursos tangíveis e as capacidades que se destacam nesse contexto. 

(APÊNDICE D). 

- Roteiro de Entrevista e questionário aplicado ao gestor de produção: englobou 

perguntas que procuraram identificar a eficiência das estratégias ambientais no processo de 

produção, no que diz respeito à economia, redução de desperdício e benefícios obtidos a partir 

das estratégias ambientais (APÊNDICE E). 

Na técnica de análise e interpretação de dados qualitativos adotou-se o método 

hermenêutico-dialético (MINAYO, 2002). Nesta técnica a fala dos atores sociais é citada na 

íntegra em seu contexto, para melhor ser compreendida. Foram seguidos os seguintes passos 

para a análise e interpretação das informações coletadas: (i) ordenação dos dados por meio da 

transcrição das entrevistas gravadas, releitura do material, organização dos relatos e dos dados 

obtidos na pesquisa documental; (ii) classificação dos dados seguindo as categorias 

anteriormente propostas na metodologia, com base no que é relevante nos dados obtidos, a 

fim de determinar o conjunto de informações na comunicação; (iii) análise final em que se 

procurou estabelecer articulações entre os dados de cada categoria da etapa anterior e os 

referenciais teóricos, respondendo aos objetivos da pesquisa.  

A partir do tratamento dos dados coletados nas entrevistas e na formulação do 

instrumento de coleta de informações para as análises quantitativas, foi aplicado um 

questionário a 5 pessoas por unidade fabril, contemplando os seguintes departamentos: 

departamento de produção, departamento ambiental, departamento de recursos humanos, 

departamento financeiro e gestor da unidade industrial. Os mesmos apresentaram indicadores 

que permitiram mensurar a relação entre as variáveis em estudo. Os dados foram coletados no 

período de 31 de maio de 2011 a 10 de junho de 2011, sendo que o questionário foi enviado 

por e-mail para o Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade que, por sua vez, o encaminhou 

para as unidades industriais (APÊNDICES F). O Quadro 8 apresenta os instrumentos de 

coleta de dados, sujeitos pesquisados e nível estratégico do respondente. 

 

Quadro 8: Instrumentos de coleta de dados, sujeitos pesquisados e nível estratégico do 

respondente 
Instrumentos de Coleta de Dados Sujeitos Pesquisados Localização do Respondente 

Apêndice B: Roteiro de Entrevista 

aplicado ao Gestor Geral 

Diretor de Tecnologia e 

Sustentabilidade, pois o Diretor Geral 

estava em viagem  

Na época da pesquisa no 

Escritório Central da Divisão 

Suínos e Aves em Itajaí/SC e 

hoje está na holding da 

empresa X em São Paulo 

Apêndice C: Roteiro de Entrevista 

aplicado ao Responsável pelo Setor 

de Sustentabilidade 

Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade Na época da pesquisa no 

Escritório Central da Divisão 

Suínos e Aves em Itajaí/SC e 
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hoje está na holding da 

empresa X em São Paulo 

Apêndice D: Roteiro de Entrevista 

aplicado a Responsável pelo 

Departamento de Recursos 

Humanos 

Gerente de Desenvolvimento 

Organizacional 

Escritório Central da Divisão 

Suínos e Aves em Itajaí/SC 

Apêndice E: Roteiro de Entrevista 

aplicado ao Gerente de Produção 

Diretor do Departamento de Produção  Escritório Central da Divisão 

Suínos e Aves em Itajaí/SC 

Apêndice F: Questionários 

aplicados aos gestores das 6 

unidades industriais da Divisão 

Suínos e Aves do Grupo 

Multinacional, aos Analistas 

Ambientais, ao Gerente de 

Recursos Humanos, Gerente de 

Produção e Gerente Financeiro 

Gestores Administrativos das Unidades  

Industriais Analistas Ambientais das 

unidades industrais  

Gerentes de Recursos Humanos das 

unidades industriais 

Gerentes de Produção das unidades 

industriais 

Gerentes Financeiros das unidades 

industriais 

Unidades industriais A, B, C, 

D, E e F. 

Fonte: Elaborado pela autora (2010) 

 

Os questionários aplicados foram demonstrados por pares, por um profissional da 

Polícia Ambiental e por um Analista Ambiental de agroindústria. O instrumento   apresenta 

questões de escala intervalar. Essa opção de coletar também dados primários está associada 

aos dizeres de Grant (1991) que salienta que os balanços financeiros apresentam uma imagem 

fragmentada e incompleta da base de recursos da empresa, porque desconsideram os recursos 

intangíveis e as habilidades baseadas nas pessoas.  

O levantamento de dados por questionário prevê um exame mais acurado das unidades 

industriais pesquisadas, conforme Quadro 9.  

 

Quadro 9: Aspectos e procedimentos de avaliação 
Dimensões 

de avaliação 

Aspectos a serem 

pesquisados 

Construtos que Definiram 

os Indicadores 

Como? Respondentes  

Nível 

estratégico, 

nível tático e 

operacional 

- Verificar qual é a 

postura no que se refere 

às práticas ambientais nos 

diferentes níveis 

estratégicos da 

organização. 

- Se a empresa adota de 

maneira sistemática novas 

práticas e tecnologias 

ambientais de: 

a) Controle da poluição 

b) Prevenção da poluição 

c) de Produtos e processos 

- Se a empresa investe em 

treinamento ambiental; 

- Nível de responsabilidade 

ambiental da empresa; 

- Questionário 

contendo perguntas 

nominais do tipo 

escala likert e 

perguntas abertas. 

- Gestor da unidade 

industrial 

- Analista ambiental 

- Gerente de produção  

- Responsável pelo 

departamento 

financeiro 

- Gerente de Recursos 

Humanos 

- Consulta ao site das 

empresas 

 

Estratégias 

ambientais 

- Identificar se as 

estratégias ambientais 

adotadas são preventivas, 

reativas e proativas 

- Se a empresa apenas atende 

a legislação; 

- Se a empresa busca 

minimizar os aspectos e 

- Questionário 

contendo perguntas 

nominais do tipo 

escala likert e 

- Gestor da unidade 

industrial 

- Analista ambiental 

- Gerente de produção  
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impactos ambientais 

negativos; 

- Se a empresa incorpora 

medidas de prevenção contra 

a ocorrência de poluição nas 

etapas de produção; 

- Se a empresa integra todas 

as áreas funcionais e 

aproveita as oportunidades de 

consciência ambiental dos 

funcionários; 

- Se a empresa cria valor a 

partir das práticas ambientais 

desenvolvidas; 

perguntas abertas. - Responsável pelo 

departamento 

financeiro 

- Gerente de Recursos 

Humanos 

 

Recursos 

tangíveis 

- Identificar quais dos 

seguintes recursos: 

recursos humanos, 

financeiros, 

equipamentos e 

instalações foram 

preponderantes para 

viabilizar a estratégia 

vigente. 

- Instalações 

- Tecnologias de produtos e 

processos; 

- Qualificações profissionais 

das pessoas que atuam na 

empresa; 

- Volume de recursos 

despendidos; 

 

- Questionário 

contendo perguntas 

nominais do tipo 

escala likert e 

perguntas abertas. 

- Gestor da unidade 

industrial 

- Analista ambiental 

- Gerente de produção  

- Responsável pelo 

departamento 

financeiro 

- Gerente de Recursos 

Humanos 

Recursos 

intangíveis 

- Identificar quais 

recursos foram 

fundamentais para 

viabilizar a estratégia 

ambiental vigente, quais 

sejam, habilidades 

administrativas, 

habilidades tecnológicas, 

a cultura organizacional, 

o conhecimento 

intrínseco e o 

relacionamento com 

fornecedores e clientes. 

- Reputação entre os clientes, 

na percepção da empresa; 

- Nível de cooperação entre 

os setores da empresa; 

- Competência de marketing 

da empresa; 

- Competência do setor de 

recursos humanos; 

- Pioneirismo na adoção de 

estratégias ambientais; 

- Nível de consciência dos 

funcionários; 

- Inter-relacionamento ao 

longo da cadeia produtiva 

- Questionário 

contendo perguntas 

nominais do tipo 

escala likert e 

perguntas abertas. 

- Gestor da unidade 

industrial 

- Analista ambiental 

- Gerente de produção  

- Responsável pelo 

departamento 

financeiro 

- Gerente de Recursos 

Humanos 

 

Desempenho 

ambiental 

- Quais foram os 

investimentos ambientais 

feitos pela empresa; 

- Benefícios obtidos a 

partir dos investimentos 

ambientais; 

- Indicadores do nível de 

poluição, 

- Indicadores de controle de 

emissões e efluentes; 

- Impacto dos investimentos 

ambientais no desempenho 

econômico-financeiro  

- Índices de desempenho 

ambiental (consumo de água, 

energia, reaproveitamento, 

etc). 

 

 

- Questionário 

contendo perguntas 

nominais do tipo 

escala likert, além 

de perguntas 

abertas acerca de 

quais investimentos 

ambientais a 

empresa realizou e 

benefícios obtidos 

a partir desses.  

- Gestor da unidade 

industrial 

- Analista ambiental 

- Gerente de produção  

- Responsável pelo 

departamento 

financeiro 

- Gerente de Recursos 

Humanos 

 

Desempenho 

econômico-

financeiro 

Se os seguintes 

indicadores impactam no 

desempenho econômico-

financeiro: absenteísmo, 

turnover, práticas 

ambientais 

desenvolvidas, marca, 

inovação do produto e 

processo, automatização 

da linha de produção, 

- nível de absenteísmo, 

- turnover,  

- práticas ambientais 

desenvolvidas,  

- marca,  

- inovação do produto e 

processo,  

- automatização da linha de 

produção,  

- pioneirismo  

- Questionário 

contendo perguntas 

perceptivas acerca 

do nível de 

absenteísmo, 

turnover, práticas 

ambientais 

desenvolvidas, 

marca, inovação do 

produto e processo, 

- Gestor da unidade 

industrial 

- Analista ambiental 

- Gerente de produção  

- Responsável pelo 

departamento 

financeiro 

- Gerente de Recursos 

Humanos 
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pioneirismo, melhoria das 

instalações da fábrica, 

treinamento e habilidades 

administrativas. 

- melhoria das instalações da 

fábrica,  

- treinamento e  

- habilidades administrativas 

automatização da 

linha de produção, 

pioneirismo 

melhoria das 

instalações da 

fábrica, 

treinamento e 

habilidades 

administrativas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2010) 

 

Cervo e Bervian (1996, p. 138) salientam que “todo questionário deve ter natureza 

impessoal para assegurar uniformidade na avaliação de uma situação para a outra. Possui a 

vantagem de os informantes sentirem-se mais confiantes, dado o anonimato”. Bell (2008) 

afirma que elaborar um questionário exige que o pesquisador tenha disciplina na seleção, na 

elaboração de perguntas e na redação das perguntas, assim como na condução, distribuição e 

devolução dos questionários. Outrossim, é necessário considerar como as respostas serão 

analisadas no estágio de elaboração, e não depois dos questionários terem sido devolvidos. É 

necessário decidir que perguntas precisam ser feitas para responder os objetivos. 

Após receber o retorno dos questionários, foi efetuada a tabulação dos dados e 

respectiva análise pautada nos preceitos teóricos mapeados. Para a organização dos dados foi 

utilizado o software Excel. A planilha eletrônica Excel possibilita a elaboração de tabelas e 

gráficos e, pela facilidade de operacionalização, com o qual se efetuou a regressão linear e 

que segue a fórmula: 

yi = α + βxi + εi 

onde 

Yi é a variável explicada (dependente); é o valor que se quer atingir; 

α é uma constante, que representa a interceptação da reta com o eixo vertical; 

β é outra constante, que representa o declive da reta; 

Xi é variável explicativa (independente), representa o fator explicativo na equação; 

εi é variável que inclui todos os fatores residuais mais os possíveis erros de medição.  

O seu comportamento é aleatório, devido à natureza dos fatores. Para que essa fórmula 

possa ser aplicada, os erros devem satisfazer determinadas hipóteses, que são: serem variáveis 

normais, com a mesma variância (desconhecida), e independentes da variável explicativa 

X. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recta
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Esta técnica foi escolhida por permitir explicar a relação existente entre duas ou mais 

variáveis. Conforme Cunha e Coelho (2007) a análise de regressão é utilizada com o 

propósito de prever, permitir compreender a análise de dados amostrais para a obtenção de 

informações sobre se duas ou mais variáveis são relacionadas e qual a natureza desse 

relacionamento. Além disso, “A ideia chave da regressão é a existência de dependência 

estatística de uma variável denominada dependente, ou variável prevista ou explicada, em 

relação a uma ou mais variáveis independentes, explanatórias ou preditoras” (CUNHA, 

COELHO, 2007, p.132). 

Tais indicadores foram mensurados por meio de um questionário com perguntas 

estruturadas em escalas intervalares. Após a aplicação do instrumento de coleta de dados, os 

mesmos foram tabulados e foram aplicadas as técnicas estatística descritiva, correlação e  

regressão. São técnicas estatísticas que permitem primeiramente verificar se os dados 

observados se comportam de acordo com a expectativa teórica. Quando isso ocorre, há uma 

evidência favorável à validade dos dados e reforça o Framework de Análise proposto,. E caso 

não ocorrer, alerta para a existência de problemas com os dados, com a teoria ou com ambos.  

Já a técnica da regressão buscou estudar a relação entre as variáveis explicativas, que se 

apresentam na forma linear, e uma variável dependente métrica, neste caso o desempenho. Já 

a correlação é uma técnica estatística que permite avaliar a relação entre variáveis. Permite 

quantificar a força da relação existente entre dois vetores de variáveis.  

Foi realizada também a correlação e a análise de variância. Os autores Ferreira e Braga 

(2007)  destacam que a determinação das correlações permite excluir aquelas variáveis que 

não admitem relações com as demais.  

Destaca-se que os níveis de comparação das unidades de análise foi de duas ordens: se 

os investimentos ambientais mediam o relacionamento entre recursos tangíveis e o 

desempenho econômico e ambiental na mesma intensidade nas diferentes unidades 

industriais; e, se as estratégias ambientais mediam o relacionamento entre recursos intangíveis 

e o desempenho econômico e ambiental.  

Ainda foram coletados dados secundários no site da empresa para complementar as 

informações primárias obtidas. E a intenção do estudo previa coletar informações adicionais 

do relatório de desempenho ambiental, cujos indicadores infelizmente não foram liberados 

pela empresa. 

Entretanto, a avaliação do desempenho ambiental por meio de dados secundários foi 

prejudicada porque a Divisão Suínos e Aves do Grupo Multinacional passou por diversas 

aquisições nos últimos anos. No período de 1999 a 2004 pertenceu ao Grupo Multinacional 
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Bunge. No período de 2005 a 2009 ao Grupo Multinacional Cargill. A partir de 2010 ao 

Grupo Multinacional X. Nos relatórios de sustentabilidade dessas empresas não foi possível 

extrair os dados de desempenho ambiental da Divisão Suínos e Aves. E o relatório de 

sustentabilidade do Grupo X referente ao ano de 2010 ainda não foi publicado. Em contato 

com o Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade (por e-mail, telefone, fale conosco do site da 

empresa) foi negado o repasse dessas informações. Considerando que a opção ideal não foi 

passível de ser executada, partiu-se para uma opção possível, levando em consideração que a 

simulação da operacionalização do Framework de Análise proposto permite ter uma noção da 

aplicabilidade do mesmo ao contexto das organizações. E para os itens 8 e 9 do do 

Framework de análise foram estimados valores para permitiram a operacionalização do 

FAREADO. 
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4 DESCRIÇÃO DO FRAMEWORK DE ANÁLISE DOS RECURSOS, 

ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS E DESEMPENHO DE ORGANIZAÇÕES 

(FAREADO) 

 

O estudo desenvolvido parte da busca de evidências na revisão bibliográfica prévia, 

sobre vínculos relacionais entre variáveis do contexto organizacional com vistas à 

sustentabilidade. Em um segundo momento, sustentado por um paradigma pós-positivista são 

definidas as variáveis e formuladas hipóteses sobre estas relações, definindo um Framework 

de Análise denominado de Framework de Análise dos Recursos, Estratégias Ambientais e 

Desempenho de Organizações (FAREADO), que poderá ser aplicado a diversos setores ou 

amplamente em um setor, criando possibilidades de generalizações. O terceiro passo foi testar 

o FAREADO proposto, verificando sua capacidade de validar ou refutar as hipóteses em um 

estudo de caso utilizando os procedimentos metodológicos alinhados às premissas do 

paradigma escolhido, propostos como capazes de identificar a existência ou não das relações 

presumidas pelo o Framework de análise. No caso estes procedimentos englobam abordagens 

qualitativas e quantitativas. 

O Framework de Análise elaborado e posteriormente demonstrada sua aplicadade em 

6 unidades industriais do setor de frigoríficos, apresenta uma sequencia de métodos e 

procedimentos que quando operacionalizados permitem a mensuração de desempenho e nível 

de recursos mobilizados para viabilizar uma estratégia ambiental em seus diferentes estágios 

evolutivos. Portanto, o o Framework de Análise elaborado se coaduna com a política da 

melhoria contínua, que é tão valorizada no segmento produtivo, objetivando a melhoria da 

produtividade, da eficiência e do desempenho econômico e ambiental. Parte do princípio de 

que uma conduta de atendimento à legislação, de prevenção à poluição e de uma conduta 

empreendedora e pioneira, permitem auferir resultados superiores, tomando como elementos 

basilares os recursos, as estratégias ambientais e a mensuração do desempenho. 

Antes da descrição dos procedimentos de operacionalização do Framework de Análise 

criado, apresenta-se um recorte teórico que permitiu fundamentar o mapa conceitual que 

gerou o mesmo. 

 

4.1 MAPA CONCEITUAL 

 

O Framework de Análise proposto na presente tese foi formulado a partir de duas 

hipóteses, resultado da síntese teórica a seguir explicitada e que evidencia a relação entre 
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utilização de recursos e estágio de evolução das estratégias ambientais e destas com o 

desempenho. 

A evidência destas relações foram encontradas em pressupostos do estado da arte do 

tema entre os quais os resultados do estudo de Christmann (1997) sugerem que os recursos e 

capacidades da empresa afetam a habilidade de ganhar vantagem competitiva pela 

implementação das melhores práticas de gestão ambiental. A abordagem da Visão Baseada 

em Recursos da empresa, que tem em Barney (1991) o precursor, postula que os recursos 

internos à organização comandam o desempenho da empresa, e que a vantagem competitiva 

provém da posse e desenvolvimento de recursos que são de alguma forma superiores aos dos 

competidores. Russo e Fouts (1997) salientam que as empresas que tendem para o modo de 

cumprimento das regulações ambientais são diferentes em suas bases de recursos daquelas 

que tendem para a prevenção e que essa escolha política afetará a capacidade das empresas 

para gerar lucros. Gestores precisam considerar os recursos e capacidades da organização no 

design de estratégias ambientais em vez de, indiferentes a isto,  procurarem a implementação 

das melhores práticas de gestão ambiental.   

Perez e Famá (2006) destacam que os dados obtidos por meio de estudo realizado com 

empresas norte-americanas são significativos e evidenciam a existência de diferenças no 

desempenho de empresas intangíveis-intensivas e as empresas tangíveis-intensivas.  Diante 

disso, torna-se importante direcionar esforços para registrar esses ativos estratégicos e criar 

uma maneira de evidenciá-los, readequando, na medida do necessário, os princípios, 

convenções, normas e práticas para exaltar a essência dos mesmos. 

Além disso, Perez e Famá (2006) citam outros autores, por exemplo, Flamholtz
4
, 

Sveiby
5
, Kaplan e Norton

6
, Nonaka e Takeuchi

7
 e Edvinsson e Malone

8
, Stewart

9
, Lev
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, e 

                                                           
4
 FLAMHOLTZ, E. Human resources accounting. Londres: Jossey-Bass Publishers, 1985. 

 
5
 SVEIBY, Karl E. The New Organization Wealth: managing and measuring knowledge based assets. Berrett 

Kohler: São Francisco, 1997. 

 
6
 KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.. A estratégia em ação: balanced scorecard. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 1997. 

 
7
 NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus, 

1997. 

 
8
 EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Capital intelectual: descobrindo o valor real de sua identificação de seus 

valores internos. São Paulo: Makron Books, 1998. 

 
9
 STEWART, Thomas. Intellectual capital: the new wealth of organizations. NY: Doubleday, 1999 

 
10

 LEV. B. Intangibles: Management, Measurement, and Reporting, Washington D.C. 2001 

 



82 

 

Boulton, Libert e Samek
11

, que têm enfatizado que a geração de riqueza nas empresas está 

cada vez mais relacionada aos ativos intangíveis ou aos ativos intelectuais. Salientam também 

que os ativos tangíveis e os ativos financeiros estariam rapidamente tornando-se commodities, 

pois são facilmente copiados e replicados em outras organizações. Isso propicia aos seus 

investidores apenas retornos sobre investimentos normais. Retornos anormais e posições 

competitivas dominantes e até a conquista de monopólios temporários estariam sendo obtidos 

por ativos de natureza intelectual, o que reforça a necessidade da organização dar ênfase aos 

mesmos. 

Alguns autores, a exemplo de Porter e Van der Linde (1995a, 1995c), Berry e 

Rondinelli (1998) e Lee (2009), afirmam que para alcançar vantagem competitiva, torna-se 

necessário que as empresas maximizem seu retorno ao mesmo tempo em que desenvolvem 

progressos em relação à implementação de práticas ambientais nos negócios. Além disso, os 

autores Sharma e Vedrenburg (1998), Berry e Rondinelli (1998) e Aragon-Correa e Sharma 

(2003) constataram em seus estudos que uma estratégia ambiental proativa lidera o 

desenvolvimento de importantes capacidades organizacionais que podem elevar a 

competitividade das indústrias. Para viabilizar esse tipo de ações dentro da empresa, não há 

necessidade de uso de capital intensivo, mas principalmente de pessoas com capacidades para 

tratar de questões ambientais. É necessário criar uma equipe de trabalho responsável e 

comprometida, que compartilha seus conhecimentos, apresente sintonia de trabalho e possua  

habilidades de trabalho em equipe. Um nível elevado de capacidade ambiental, por exemplo, 

pode ampliar o escopo da empresa e contribuir na melhoria do desempenho ambiental. 

Gavronski  et al (2011) constataram em seu estudo que a gestão verde da cadeia de 

suprimentos é fundamental para proporcionar um diferencial competitivo e requer o apoio de 

outros recursos, tais como investimentos ambientais e apoio da alta direção. 

Entretanto, apesar da importância estratégica dos ativos intangíveis, como salientado 

pelos autores Boulton, Libert e Samek (2001) e Kayo (2002),  isso não significa que os 

tangíveis estejam perdendo importância, pois é difícil dissociar um ativo tangível de um 

intangível. Portanto, é a interação dessas duas naturezas de ativos que define o efetivo valor 

da empresa. Isso foi demonstrado na pesquisa realizada por Boulton, Libert e Samek (2001), 

que evidenciaram que as organizações estão criando valor de um modo totalmente novo, 
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utilizando combinações de ativos intangíveis e tangíveis, até agora não adequadamente 

reconhecidas pelos sistemas contábeis tradicionais. 

Outros pesquisadores, a exemplo de Hart (1995); Aragon-Correa (1998); Klassen e 

Whybark (1999); Buysse e Verbeke (2003) Christman e Taylor (2001); Bansal (2005), 

relacionam os recursos em uma corrente de  pensamento  associado à teoria da RBV à 

estratégia ambiental corporativa. Tais autores constatam que as estratégias ambientais são 

expressas por meio de um conjunto de investimentos simultâneos e sob várias influências de 

recursos. Especificamente Buysse e Verbeke (2003) testaram empiricamente a tipologia de 

RBV ambiental elaborada por Hart (1995) e constataram que as estratégias ambientais da 

empresa podem ser expressas em forma de investimentos desagregados simultâneos. Os 

mesmos são classificados em cinco influências que consistem em: a) competências verdes 

convencionais, resultando em investimentos em produtos e processos de manufatura; b) 

participação dos empregados e treinamento em questões ambientais; c) competências 

organizacionais verdes em direção às áreas funcionais da empresa; d) sistema de gestão 

formal e procedimentos em gestão ambiental; e, e) planejamento estratégico que incorpora as 

questões ambientais. Buysse e Verbeke (2003) constataram que os investimentos simultâneos 

em todos os cinco tipos de recursos descritos por Hart (1995) se coadunam com a 

proatividade ambiental. 

Empresas verdes podem também envolver recursos internos e capacidades que em 

outras faltam e sua ausência pode ser limitadora da melhoria de desempenho ambiental, como 

bem explicaram Hart (1995) e Russo e Fouts (1997). Pautado na RBV Hart (1995) propõe que 

a ordem para as empresas efetivamente se engajarem na estratégia ambiental proativa 

precisam no mínimo estabelecer as habilidades ambientais internas e suporte gerencial. Esse 

argumento pode ser generalizado para grandes, pequenas e médias empresas, pautado nas 

diferentes localizações das empresas.  

Já quanto a relação entre estas posturas e o desempenho da organização Grawonski 

(2009) que desenvolveu um estudo sobre investimentos em tecnologias ambientais e o 

desempenho de operações, constatou que as fábricas que investiram em modificações de 

processo para obtenção de melhoria ambiental, obtiveram vantagem competitiva na dimensão 

custo. Em contrapartida, as empresas que investiram em tecnologias de fim de tubo, tiveram 

um menor desempenho na dimensão custo. Portanto, Grawonski (2009) apresenta evidências 

da relação positiva existente entre tecnologias ambientais e desempenho. 

Além disso, Porter e Van der Linde (1995a) destacam que a prevenção da poluição por 

meio de atividades que buscam evitar a geração de resíduos/emissões no processo produtivo e 
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no uso e pós-uso dos produtos deve conferir mais vantagens competitivas à empresa, pois 

aumenta a eficiência do uso dos recursos em vez de aumentar os custos, além de contribuir 

para que a empresa tenha um sistema de produção diferenciado, que, por sua vez, oferece 

bens e serviços mais atraentes  a determinados nichos de mercado.  Grawonski (2009) 

menciona que entre as tecnologias de prevenção da poluição encontram-se as tecnologias de 

caráter estrutural, a exemplo das modificações no processo produtivo, para evitar 

resíduos/emissões (produção mais limpa), modificações no projeto de produto, para evitar 

resíduos/emissões (LCA - Life Cicle Assessment, DFE - Design for Environment, etc) e 

tecnologias de caráter infraestrutural, como por exemplo, os sistemas de gestão ambiental 

baseados na ISO 14.001, as políticas ambientais de suprimento, etc. 

Gupta (1994) destaca que a implementação de práticas ambientais nas empresas faz 

com que as mesmas centrem esforços na eliminação do uso de materiais poluentes e 

perigosos, reduzindo o consumo de recursos na produção. Além disso, as organizações 

passam a centrar esforços na otimização do uso dos produtos ou na sua destruição ou 

desmontagem, elevando a reutilização e a reciclagem. As empresas primeiramente necessitam 

desenvolver suas capacidades básicas de prevenção de poluição por meio da implementação 

de práticas ambientais mais eficientes. Por exemplo, implantação de um sistema de gestão 

ambiental. Além disso, buscar novas tecnologias além das fim de tubo, atender as preferências 

dos clientes, o que se configura em um estratégia preventiva (RUSSO; FOUTS, 1997; 

SHARMA, 2000). Ao passo que a mais proativa é a prevenção da poluição, onde as empresas 

tentam reduzir ou evitar potenciais impactos ambientais por lidar com as suas fontes antes que 

elas ocorram (HART, 1995; RUSSO; FOUTS, 1997).  O desenvolvimento sustentável é a 

mais proativa das três estratégias ambientais corporativas, uma vez que obriga as empresas a 

ir além, considerando os seus impactos ambientais e preocupações com a eqüidade social. 

(HART, 1995). 

Além disso, organizações que possuem competências básicas de melhoria contínua 

podem ser mais competentes para transferir sua expertise e gerar momentos que encorajam 

grandes compromissos e gestão ambiental. (DARNALL, 2003). 

Russo e Fouts (1997) encontraram relacionamento entre o crescimento moderado da 

indústria, a estratégia ambiental e desempenho organizacional. Todavia, isso se deu por meio 

de investimentos de risco. Implicou em estruturas orgânicas de gestão e promoção de 

interesses grandiosos em ativos intangíveis tais como a reputação, e que contribuiu na 

melhoria do desempenho econômico da organização. 
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Desta forma, a análise do posicionamento estratégico ambiental da empresa e a forma 

como dispõe de seus recursos intangíveis poderá ser evidenciada em relação ao seu 

desempenho econômico e ambiental utilizando os indicadores de desempenho propostos no 

Framework de Análise. 

Russo e Fouts (1997) estudaram a relação entre o desempenho ambiental e financeiro. 

Christmann (2000) testou se as melhores práticas de prevenção da poluição ambiental 

(inovação e tempo precoce/pioneirismo) contribuem para obter vantagens de custos. Sharma e 

Vredenburg (1998) encontraram significância estatística que evidencia que a estratégia 

proativa verde está associada com o desenvolvimento das capacidades da organização e com 

benefícios organizacionais. No entanto, esses autores não forneceram um quadro conceitual 

para explicar exatamente como estratégias ambientais poderiam levar ao surgimento de 

capacidades na empresa ou a benefícios organizacionais. 

Além disso, na visão de Schenini (2005), a adoção de medidas ambientalmente 

responsáveis é motivada por proporcionar entre outros benefícios, a diminuição de custos, a 

atualização tecnológica, a otimização nos processos produtivos e o desenvolvimento de uma 

cultura interna ecologicamente correta. E ainda, contempla uma exigência à prevenção de 

acidentes ecológicos por parte da sociedade e às demandas de partes interessadas (os 

stakeholders), principalmente de agências financiadoras, comunidade local, organizações da 

sociedade civil e governo.  

Outro trabalho que vai ao encontro desse pensamento é o elaborado por Sellers (2009). 

A referida autora destaca que as estratégias de controle da poluição são caras e não 

produtivas, ao passo que estratégias de prevenção podem liderar em direção a uma vantagem 

de custo por meio do crescimento da produtividade e eficiência. Algumas empresas buscam a 

melhoria dos aspectos financeiros ao investirem em estratégias de prevenção da poluição. As 

empresas que se engajam na prevenção da poluição podem fortalecer a gestão responsável dos 

produtos e obter benefícios de diferenciação de produtos e contribuir na caminhada em 

direção ao desenvolvimento sustentável. A prevenção da poluição, o lançamento de produtos 

ecologicamente responsáveis e o desenvolvimento sustentável são estratégias ambientais 

corporativas proativas, desde que envolvam investimentos ambientais, além daquilo que é 

requerido pela regulação. 

A partir destas reflexões, das perguntas de pesquisa da presente tese e do conjunto de 

conhecimentos até o momento formulado sobre as relações em foco, formulou-se as hipóteses 

que nortearam a elaboração do Framework de análise proposto:  
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Hipótese 1: Quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, mais recursos 

tangíveis são mobilizados e melhor o desempenho econômico e ambiental. 

e  

Hipótese 2: Quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, mais recursos 

intangíveis são mobilizados e melhor o desempenho econômico e ambiental. 

Portanto, a criação do Framework de Análise proposto está associada ao 

questionamento sobre se os investimentos ambientais valem a pena para a organização. 

Contudo, procura vislumbrar essa indagação por meio dos estágios evolutivos das estratégias 

ambientais identificando a estratégia vigente na empresa, e a relação existente entre 

estratégias e desempenho sob a ótica dos recursos. É necessário salientar que toda empresa 

obtêm determinado desempenho a partir do momento que aloca recursos, mesmo não tendo 

uma estratégia ambiental. Por isso o Framework de Análise proposto busca entendimento 

sobre estratégia ambiental e desempenho a partir de determinados recursos detidos pela 

empresa 

O Framework de Análise apresentado na Figura 3 prevê que os recursos utilizados 

interfiram no nível de desenvolvimento das estratégias ambientais e no desempenho da 

organização. 
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Figura 3: Framework de Análise 
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88 

 

Obs: os constructos de primeira ordem, representados pelas elipses menores – são 

mensurados pelos indicadores reflexivos observados para identificar os recursos intangíveis 

(capacidade de inovação, a capacidade de gestão da qualidade, o capital intelectual, a cultura, 

a reputação, a experiência, o network, o nível de satisfação, a inteligência, a liberdade de 

expressão, etc.) e os recursos tangíveis (prédio, equipamentos, finanças, tecnologia, 

manutenção de estoques, armazenamento e distribuição, localização, recursos humanos, etc.) 

usados pela empresa para viabilizar as diferentes estratégias ambientais.  

O Framework de Análise elaborado permite identificar o estágio evolutivo em que se 

encontra a empresa no que diz respeito à estratégia ambiental. Nesse caso, identificar se a 

empresa é reativa (apenas atende a legislação ambiental vigente), preventiva (atua com 

prevenção) ou proativa (atua de maneira pioneira e é considerada líder na conduta ambiental). 

Da mesma forma, em relação aos indicadores econômico-financeiros (ativo total, patrimônio 

liquido, receita liquida operacional, lucro bruto, lucro antes dos juros e do imposto de renda e 

lucro líquido). 

E quanto ao desempenho ambiental, indicadores que permitem verificar se a empresa é 

ambientalmente eficiente ou não (consumo de água, consumo de energia, emissão de gases de 

efeito estufa, emissão de substâncias deterioradoras da camada se ozônio, volume de resíduos 

totais emitidos). 

Este Framework de Análise proposto, não pretende ser exaustivo, mas realizar uma 

incursão inicial na identificação dos elementos que expliquem a relação entre recursos, 

estratégias ambientais e desempenho. Isso inclui algumas das variáveis que têm sido citadas 

com maior frequência na literatura como sendo importantes no âmbito ambiental. 

 

4.2 ETAPAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO FRAMEWORK DE  ANÁLISE 

 

O Framework  de Análise dos Recursos, Estratégias Ambientais e Desempenho de 

Organizações (FAREADO) consiste em um instrumento de gestão que contribui para a 

melhoria do desempenho das organizações produtivas. Procura desenvolver uma consciência 

crítica nas pessoas das organizações que ocupam cargos estratégicos e táticos, acerca da 

adoção de práticas que se coadunam com os princípios da produção com minimização de 

desperdícios e que vá além da incorporação de tecnologias end-of-pipe, mas que apresente 

uma linha de atuação proativa e inovadora. 
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Para operacionalizar o Framework de Análise proposto é necessário seguir os 

seguintes passos: 

1º) Aplicar um roteiro de entrevista (APÊNDICES B, C, D e E) para  pessoas da alta 

administração e gerência da organização – recomenda-se que sejam ouvidos os responsáveis 

pelos setores envolvidos com a alta administração, no nível estratégico e tático, mas a 

definição mais precisa dependerá da estrutura organizacional de cada empresa ou grupo 

empresarial estudado. Esta etapa destina-se à elaboração de um diagnóstico organizacional 

acerca dos recursos, estratégias ambientais e desempenho a partir da percepção dos gestores.  

2º) Tabular os dados obtidos nas entrevistas utilizando a estrutura de variáveis e 

indicadores constantes no Framework de Análise que evidenciará as práticas ambientais 

vigentes, recursos mobilizados e impacto no desempenho vigentes na organização; 

3º) Aplicar o questionário (modelo utilizado para a demonstração efetuada neste 

estudo e direcionada para o setor de frigoríficos encontra-se no Apêndice F) para a equipe de 

gerência da organização contemplando o Gerente Administrativo, o Gerente de Produção, o 

Analista Ambiental, o Gerente de Recursos Humanos e o Gerente Financeiro – esta escolha 

dos participantes do grupo de respondentes fica sujeita à alterações em função da estrutura 

administrativa de cada organização. O questionário  consiste em um conjunto de perguntas 

que permitem avaliar o estágio atual da organização no que se refere à estratégia ambiental, 

recursos mobilizados e desempenho sob um ponto de vista subjeetivo, a partir da percepção 

dos gestores. Esses questionários possuem blocos de perguntas relacionados às variáveis do 

do Framework de Análise proposto, e que permitem mensurar o estágio atual da organização 

por meio de escalas intervalares de 7 pontos, onde o respondente assinala um X para a 

resposta que condiz com a sua percepção acerca do aspecto avaliado. A partir da soma de 

todas as respostas de cada bloco de perguntas é possível criar um indicador que permite 

identificar o nível de desempenho da organização. A cada aplicação do Framework de 

Análise proposto, podem haver variações em função do diagnóstico e se há ou não perguntas 

que são permanentes no Framework de Análise, independente da organização ou setor em que 

o FAREADO está sendo aplicado. 

4º) Realizar os cálculos das médias por variável avaliada, levando em consideração os 

blocos de perguntas criados. No bloco de perguntas estratégias ambientais do Apêndice F, as 

assertivas 1, 3, 13, 17, 22 e 23 foram utilizadas para mensurar as estratégias reativas. As 

afirmações 7, 8, 9, 12, 18, 19 e 20 permitiram evidenciar a existência de estratégias 

preventivas. E as assertivas 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16 e 21 são indícios da existência de uma 

estratégia proativa nas organizações. Entretanto, é importante lembrar que se tratam de 
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estágios evolutivos das estratégias ambientais e que, portanto, são sequenciais. Isso evidencia 

que uma empresa que possui estratégias proativas também adota práticas reativas e 

preventivas. Por isso, o Framework de Análise proposto, apresenta a estratégia predominante 

nessas organizações. Estudos que apresentam os indicadores que se coadunam com as 

estratégias ambientais e que foram consultados para elaborar o instrumento de coleta de dados 

são o da autora Sellers (2009), Christmann (2000), Rueda-Manzanares (2005) e as diretrizes 

GRI (2009). 

No que se refere à mensuração dos recursos tangíveis, as assertivas que permitem 

fazer esse tipo de avaliação consistem na 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 17, 21 e 22. Já os recursos 

intangíveis são mensurados pelos indicadores 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20 e 23 do 

Bloco 2 do Apêndice F. E com relação ao desempenho, os Blocos 3.1 e 3.3 apresentam 

indicadores que se coadunam com o desempenho econômico e o Bloco 3.2 assertivas que 

permitem avaliar desempenho ambiental,  a partir da percepção dos questionados. 

5º) Avaliar os dados a partir da comparação entre o desempenho obtido entre as 

organizações pesquisadas, verificando a defasagem no que seria considerado um desempenho 

de excelência, cujo critério de classificação encontra-se no  Quadro 10 e representa os Blocos 

1, 2 e 3 de perguntas descritos no Apêndice F. 

Quadro 10: Avaliação da organização para uma escala de 7 pontos  

Aspectos Avaliados Pontuação Nível de Atendimento 

Descrição  

   

   

   

   

1 Péssimo  

2 Ruim  

3 Parcial  

4 Bom  

5 Muito bom 

6 Pleno  

 7* Nulo  

* No caso dos questionários em Apêndice E quando o respondente assinalava 7 (Nada) foi atribuído zero no 

momento da tabulação dos dados 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Para a  avaliação deve ser utilizada a fórmula:  
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6º) Mensurado o desempenho dos aspectos avaliados, a análise das informações será 

efetuada a partir do arcabouço teórico que permeia o o Framework de Análise proposto. O 

Framework de Análise proposto utiliza, para a verificação das relações entre as variáveis 

observadas, as técnicas estatística descritiva, correlação e regressão, conforme descrito no 

item metodologia.  

7º) Para a avaliação do desempenho econômico o Framework de Análise proposto 

prevê a utilização de  dados secundários por meio dos indicadores ativo total, patrimônio 

liquido, receita liquida operacional, lucro bruto, lucro antes do juro e do imposto de renda e 

lucro liquido,  buscar disponíveis no Economática). 

8º) Para a avaliação do desempenho ambiental da mesma forma o Framework de 

Análise proposto prevê a utilização de dados secundários por  meio dos indicadores: consumo 

de energia, consumo de água, resíduos sólidos, tratamento de efluentes e emissões 

atmosféricas obtidos através dos relatórios de sustentabilidade. Esses relatórios adotam, 

geralmente, as diretrizes GRI para estabelecer os indicadores avaliados. Recomenda-se avaliar 

os seguintes indicadores descritos no Quadro 11. 

Quadro 11: Indicadores a serem avaliados 
 

Aspectos Avaliados 
Ano base versus ano anterior 

 1 2 3 4 5 

Quantidade  Não 

reduziu 

Pequena  

Redução 

Redução 

forte 

Redução  

Muito forte 

Não sabe 

Consumo de água       

Consumo de energia       

Percentual de materiais utilizados 

provenientes de reciclagem 

      

Uso de insumos tóxicos       

Resíduos sólidos       

Contaminação do solo       

Emissões de águas residuais       

Emissões de gases de efeito estufa       

Emissão de substâncias deterioradoras 

da camada de ozônio 

      

Ruídos        

Cheiro/emissões de odor       

Danos ao meio ambiente       

Riscos de acidentes graves       
Fonte: elaborado pela autora 

 

Efetuada a aplicação, o enquadramento é feito com base no Quadro 12. 
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Quadro 12: Avaliação da organização para uma escala de 5 pontos** 

Aspectos Avaliados Pontuação Nível de Atendimento 

Descrição  

   

   

   

   

1 Ruim  

2 Parcial  

3 Bom  

4 Pleno  

5* Nulo  

* Quando o respondente assinalava o Indicador Nulo foi atribuído zero no momento da tabulação dos dados para 

o referido. 
Fonte: elaborado pela autora 

9º) Avaliar o desempenho produtivo com indicadores de turnover, absenteísmo, horas 

de treinamento por funcionário em média por ano; nível de automatização da linha de 

produção (BLOCO 3 do questonário APÊNDICE F) e efetuar o enquadramento com base no 

Quadro 10. 

10º) A correlação entre recursos, estratégias ambientais e desempenho aborda o nível 

de desempenho em relação aos requisitos legais, aos recursos mobilizados, as estratégias 

ambientais e o desempenho organizacional, que consiste em uma avaliação independente para 

o gerenciamento das estratégias ambientais da empresa e utiliza como estrutura síntese de 

análise a exposta no Quadro 13. 
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Quadro 13: Avaliação dos recursos, estratégias ambientais e desempenho 

Classificação 

Numérica 

Nível de 

Desempenho 

na Avaliação 

Atendimento aos 

Requisitos Legais 

Percepção dos 

Recursos 

Mobilizados 

Estratégias 

Ambientais 

Impacto no 

Desempenho 

Organizacional 

1 Péssimo  

Vagos indícios de 

atendimento 

Fraca 

mobilização dos 

recursos 

Não atende Alto impacto 

negativo 

2 Ruim  

Atendimento 

precário 

Precária 

mobilização dos 

recursos 

Estratégia 

reativa  

Médio impacto 

negativo 

3 Parcial  

Atendimento 

parcial e reativo 

Parcial 

mobilização dos 

recursos 

Estratégia 

reativa plena 

Leve impacto 

negativo 

4 Bom  

Atendimento 

baseado em 

controle/correção 

Boa 

mobilização dos 

recursos 

Estratégia 

preventiva plena 

Leve impacto 

positivo 

5 Muito bom 

Atendimento 

proativo 

Alta 

mobilização dos 

recursos 

Estratégia 

proativa 

Alto impacto 

positivo 

6 Pleno  

Atendimento pleno Mobilização 

plena dos 

recursos 

Estratégia 

proativa plena 

Pleno impacto 

positivo 

0* Nulo  
Não atendimento Não mobiliza Não atende Não impacta 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A avaliação por meio do Framework de Análise dos Recursos, Estratégias Ambientais 

e Desempenho de Organizações (FAREADO ) pode ser balizada por meio de critérios que se 

coadunam com o nível de consciência ambiental dos gestores. Quanto maior o nível de 

consciência ambiental, maior é a probabilidade de ter o atendimento pleno das estratégias 

ambientais proativas e apresentar impacto positivo no desempenho econômico e ambiental. 

Obs: a execução dos passos 1 a 5 permite operacionalizar do Framework  de Análise 

proposto. Todavia, essa parte está centrada em aspectos perceptivos.  Por isso foram criados 

mais alguns passos que permitem obter mais evidências da organização pautadas em critérios 

objetivos de mensuração do desempenho. 
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5 APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DO FAREADO E ANÁLISE DOS DADOS DO 

ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo descreve a caracterização do setor para o qual o Framework de Análise 

dos Recursos, Estratégias Ambientais e Desempenho Organizacional (FAREADO) foi 

direcionado, do Grupo Multinacional estudados e da divisão suínos e aves que é responsável 

pela gestão da cadeia produtiva dos suínos e aves e serviu de estudo de caso para a 

demonstração da aplicabilidade do Framework de Análise proposto.  Apresenta ainda a 

operacionalização do mesmo  para identificar as estratégias ambientais vigentes na divisão 

estudada, o estágio de desenvolvimento das mesmas, assim como se o estágio de 

desenvolvimento está relacionado com o desempenho da organização e o nível de 

mobilização dos recursos.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR, DO FRIGORÍFICO MULTINACIONAL E DA 

DIVISÃO SUÍNOS E AVES 

 

Considerando que a presente tese  adotou como objeto de análise unidades industriais 

de um frigorífico, as Tabelas 1 e 2 apresentam a evolução dos setores que produzem a matéria 

prima que é processada e industrializada por tais indústrias. A Tabela 1 apresenta a evolução 

do setor de avicultura no Brasil. 

Tabela 1: Evolução do setor da avicultura no Brasil no período de 2001 a 2010 
Referência 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Produção (mil 

toneladas) 
6.567 7.449 7.645 8.409 9.348 9.354 10.305 11.033 11.021 11.919 

Consumo interno 

Mil toneladas 5.318 5.849 5.722 5.984 6.586 6.768 7.298 7.765 7.755 7.920 

Per capital 

(kg/hab/ano) 
31 33,7 32,6 33,7 36,6 37,2 39,7 41,5 40,8 41,1 

% da produção 81 78,5 74,9 71,2 70,5 72,4 70,8 70,4 70,4 70,6 

Exportação           

Inteiros (M 

toneladas) 
580 674 798 975 1.044 949 1.167 1.336 1.399 1.413 

Partes (M 

toneladas) 
669 926 1.124 1.450 1.718 1.637 1.840 1.931 1.867 1.886 

Total (M 

toneladas) 
1.249 1.600 1.922 2.425 2.762 2.586 3.007 3.268 3.266 3.928 

Fonte: AgraFNP (2010, p.232) 
* Projeção 

 

A Tabela 1 apresenta que a evolução da produção de aves no Brasil no período de 

2001 a 2010 correspondeu a um crescimento de 44,9%, o que é um índice significativo para 

uma atividade produtiva, gerando reflexo sistêmico ao longo de toda a cadeia produtiva. Nota-

se que esse crescimento se deu ano a ano, gradativamente, sendo que apenas no ano de 2009 

houve uma queda de 0,1% em relação ao ano anterior.  
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No que se refere ao consumo interno, esse crescimento corresponde a 32,9% no período. Isso 

pode estar associado ao fato da carne de aves geralmente ser de valor mais acessível, sendo 

considerada substituta direta das demais carnes. O consumo per capita também cresceu 24,6% 

no período analisado. Isso pode estar associado ao maior poder de consumo das pessoas das 

classes C, D e E no Brasil, o que permitiu que as mesmas pudessem incrementar a despesa 

alimentícia ao longo dos meses. Mesmo assim, houve no período uma queda de 10% na 

proporção do consumo interno da produção total do produto. 

Tabela 2: Evolução do setor da suinocultura no Brasil no período de 2001 a 2010 

 
Referência 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rebanho Total (Mil 

cabeças) 

30.391 29.107 28.978 29.836 29.836 31.949 35.541 33.153 33.786 34.421 

Matrizes (mil cabeças) 2.975 2.703 2.612 2.413 2.358 2.380 2.405 2.423 2.467 2.541 

Leitões produzidos (mil 
cabeças) 

22.872 23.013 21.815 23.076 24.053 24.907 26.051 27.150 28.358 29.152 

Outras categorias (mil 

cabeças) 

4.724 3.391 4.551 3.903 3.425 4.663 4.085 3.579 2.961 2.728 

Produção/abate 

Abates estimados (mil 

cabeças) 

34.901 37.660 34.458 32.978 34.098 36.540 37.048 38.164 39.314 41.058 

Taxa de desfrute (% 

rebanho) 

114,8% 129,4% 118,9% 112,6% 114,3% 114,4% 113,9% 115,1% 116,4% 119,3% 

Peso de carcaça 

(kg/animal) 

78,2 76,3 78,3 79,4 79,4 80,5 81,1 81,4 81,4 79,4 

Produção liquida 2.730 2.872 2.697 2.620 2.708 2.943 3.005 3.107 3.201 3.261 

Consumo Interno 

Quantidade (mil toneladas) 2.471 2.402 2.212 2.125 2.096 2.428 2.416 2.600 2.615 2.714 

Per capita (kg/hab/ano) 14,4 13,8 12,6 12,0 11,7 13,3 13,1 13,9 13,8 14,1 

% da produção  90,5% 83,6% 82,0% 81,1% 77,4% 82,5% 80,4% 83,7% 81,7% 83,25% 

Exportações  

Quantidade (mil toneladas)      522.734 597.938 516.168 534.907  

Fonte: AgraFNP (2010, p.257, 264) 
* Projeção 

A Tabela 2 destaca que houve um crescimento de 11% no rebanho total de cabeças 

suínas no período de 2001 a 2010.  Esses valores estão associados a uma redução do número 

de matrizes no período em uma proporção de 14,6% e um aumento no número de leitões 

produzidos de 21,5%. Isso evidencia que os índices de produtividade da suinocultura também 

foram alavancados ao longo da última década. Certamente, isso é reflexo de trabalhos de 

pesquisa efetuados por entidades de pesquisa a exemplo da Embrapa Suínos e Aves e demais 

empresas e universidades que se dedicam a mensuração de indicadores de desempenho e teste 

de tecnologias de produção e melhoria genética animal.  

Acerca dos abates estimados ao longo do período em análise, houve um crescimento 

de 15%. Além disso, a taxa de desfrute do rebanho também cresceu 4,5%. A taxa de desfrute 

consiste em um índice que representa a produção do rebanho dentro do período avaliado. 

Calcula-se a taxa de desfrute usando a seguinte fórmula (estoque final – estoque inicial – 

compras + vendas)/ estoque inicial. Igualmente, o peso da carcaça teve uma pequena ascensão 

no período de 2001 a 2010, correspondente a 1,5%. 
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No que se refere ao consumo interno, a mesma mostra que houve um crescimento de 

9% no período e uma pequena redução na quantidade de carne consumida por pessoa por ano; 

ao passo que a quantidade de carne destinada ao mercado interno reduziu em 7,25% no 

período analisado. Isso mostra que a produção brasileira de carne suína está sendo 

comercializada em sua maioria no exterior. Além disso, conforme Agra FNP (2010) o sul do 

Brasil alojava no ano de 2009 54% do rebanho brasileiro, sendo que no ano de 2001 alojou 

45% do efetivo de cabeças. Esses valores evidenciam a representatividade do setor suinícola 

para o agronegócio do sul do Brasil e o Grupo Multinacional destaca-se neste cenário, tendo 

sido escolhido para servir como estudo de caso, para demonstrar as proposições efetuadas na 

presente tese. 

A empresa estudada é do setor de alimentos e desenvolve atividades nos segmentos de 

processamento e distribuição de produtos de carne bovina, suína, ovina e avícola in natura, 

processadas e industrializadas para atender a clientes no Brasil e no exterior, além da 

distribuição de outros produtos alimentícios (batata pré-cozida congelada, legumes, 

embutidos, pescados, pratos prontos, pizzas e massas). Apresenta uma base operacional 

diversificada e flexível, que inclui 150 unidades produtivas, comerciais e de distribuição em 

22 países e nos 5 continentes e que são gerenciadas por 6 divisões produtivas (2 brasileiras - 

Bovinos Brasil & Food Service e Seara e 4 internacionais - Argentina, Uruguai, Keystone e 

Moypark). Possui um porto privado localizado em Itajaí/SC, por meio do qual realiza as 

exportações dos produtos processados no estado de Santa Catarina. Considerada uma das 

Companhias mais internacionalizadas e uma das mais diversificadas do setor brasileiro de 

alimentos baseada em proteínas animais, a empresa X é conhecida também como 

multinancional brasileira. O Grupo realizou 40 aquisições nos três últimos anos, sendo a 

maior parte delas no exterior. Seus produtos são exportados para mais de 100 localidades 

globais. 

O Grupo Multinacional estudado conta hoje com aproximadamente 90 mil 

funcionários, sendo que destes, 36.000 pertencem a divisão suínos e aves. O Grupo possui a 

seguinte estrutura de unidades: 33 unidades industriais de bovinos (24 no Brasil, 5 na 

Argentina e 4 no Uruguai), 21 unidades de abate de frangos (14 no Brasil, 4 na Europa e 3 nos 

EUA), 48 plantas de produtos industrializados e processados (16 no Brasil, 5 na Argentina, 3 

no Uruguai, 8 nos EUA, 1 na China, 1 na Tailândia, 1 na Malásia, 1 na Coréia do Sul, 1 na 

Austrália e 11 na Europa), 4 unidades industriais de suínos no Brasil, 2 unidades industriais 

de perus (1 no Brasil e 1 na Europa), 5 unidades industriais de cordeiros (1 no Brasil, 3 no 

Uruguai e 1 no Chile), 27 fábricas próprias de ração para frangos, perus e suínos (21 no 
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Brasil, 3 na Europa e 3 nos EUA) e 2 tradings (Chile e Reino Unido), 14 indústrias e 

escritórios comerciais de couro (1 no Brasil, 4 no Uruguai, 1 na China, 1 na Alemanha, 2 nos 

EUA, 1 na Argentina, 1 no México e 3 na África do Sul). A capacidade de abate diário é de 

31,2 mil cabeças de bovinos, 10,4 mil de suínos, 10,4 mil de ovinos, 35,0 mil perus e 3,7 

milhões de frangos. Além disso, a Companhia possui capacidade instalada de 

aproximadamente 126 mil toneladas de produtos industrializados, além de mais de 178,5 mil 

peças de couro processadas por mês. Em junho de 2010, foi anunciada a aquisição da 

Keystone Foods, uma das mais importantes realizadas pelo Grupo. A Keystone é uma das 

maiores fornecedoras no mundo de processados de carnes para a rede de restaurantes 

McDonald’s e outras empresas globais. 

Trata-se de uma empresa no setor de alimentos que iniciou as suas atividades de venda 

ao varejo em 1986. Conforme informações repassadas pelo Diretor de Tecnologia e 

Sustentabilidade, o proprietário fazia entrega de produtos aos seus clientes e naquela época 

começou a sentir certa dificuldade de garantir suprimento, quantidade adequada, qualidade e 

tempo hábil. Pautado nesses aspectos, iniciou a aquisição de indústrias. Portanto, o processo 

de crescimento da empresa foi baseado em aquisições. No Brasil foram adquiridas empresas 

localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Segundo informação 

do entrevistado a tendência é que as expansões comecem a migrar para o centro-oeste, 

focadas no custo produtivo principalmente e no acesso aos grãos mais competitivos. 

O Quadro 14 apresenta a cronologia histórica de crescimento e expansão da empresa e 

que permite identificar a internacionalização da mesma. 

Quadro 14: Principais eventos de expansão do Grupo Multinacional 

Ano Evento 

1986 - Início das operações de distribuição de cortes bovinos, suínos, aves, pescados e vegetais 

congelados importados. 

1998 - Inauguração do primeiro centro de distribuição próprio, localizado em Santo André (SP). 

2000 - Arrendamento da primeira unidade industrial e processamento de carne bovina, localizada 

em Bataguassu (MS), adquirida posteriormente. 

2001 - Arrendamento da segunda unidade industrial e processamento de carne bovina, localizada 

em Promissão (SP), adquirida posteriormente. 

- Início das atividades de exportação com a marca "GJ", hoje renomada e de reconhecida 

qualidade no mercado internacional. 

2003 - Aquisição da unidade industrial de bovinos de Tangará da Serra (MT). 

2004 - Arrendamento da unidade industrial de bovinos de Paranatinga (MT), adquirida 

posteriormente. 

2006 - Aquisições das unidades industriais de bovinos de Mineiros (GO), Chupinguaia (RO), São 

Gabriel (RS), Promissão (SP) e Porto Murtinho (RS). 

- Aquisição da Breeders and Packers (AB&P), uma empresa de longa tradição na Argentina 

e líder na produção e comercialização de carne bovina de alta qualidade para exportação. 

- Aquisição de 50% do capital da Quinto Cuarto S.A., maior importadora de carnes do 

Chile. 
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- Aquisição da empresa Frigorífico Tacuarembó S.A., fundada no Uruguai em 1960 e que 

opera com exportações para todos os continentes. 

- Aquisição da Inaler S.A., unidade industrial e processamento de bovinos e cordeiros, com 

sede em San José, Uruguai. 

- Primeiro acesso ao Mercado de Capitais através de emissão de BONDS. 

2007 - Aquisição de Promissão II, segunda unidade industrial de bovinos em Promissão (SP), 

considerada hoje uma das plantas mais modernas da América do Sul. 

- Aquisição da marca Kilo Certo e de unidade processadora localizada no Estado de São 

Paulo. 

- Aquisição do Frigorífico Pampeano, empresa gaúcha especializada em carnes enlatadas e 

carne desidratada (beef jerky), localizada na cidade de Hulha Negra (RS). 

- Aquisição do Frigoríficos LaCaballada. A empresa X se torna o maior grupo exportador 

de carne bovina do Uruguai. 

- Aquisição do capital remanescente da empresa chilena Quinto Cuarto S.A.. 

- Aquisição do Frigorífico Patagônia S.A., do Chile, que tem como principais atividades, as 

industriais e produção de cortes de cordeiro e exportação para diversos mercados mundiais. 

- Incorporação da Quickfood S.A., empresa listada na bolsa de valores de Buenos Aires e 

detentora da marca Paty, líder de mercado e sinônimo de ”hambúrgueres” no país. 

- Arrendamento de fazenda com capacidade para confinamento de 12.500 cabeças de gado, 

localizada no município de Guapiaçú (SP). 

- Aquisição da Colônia S.A., empresa uruguaia de produção, unidade industrial, 

processamento e exportação de carne bovina e derivados. Início das operações no segmento 

de suínos, através da aquisição do Frigorífico Mabella Ltda., com 2 unidades industriais e 

industrialização no estado do Rio Grande do Sul. 

- Aquisição da empresa argentina Mirab S.A., líder em meat snacks e controladora da Mirab 

USA, maior processadora e distribuidora de beef jerky nos Estados Unidos. 

- Oferta Pública Inicial de Ações no Novo Mercado da Bovespa. 

2008 - Início das operações no segmento de aves, com a aquisição da DaGranja Agroindustrial 

Ltda., detentora da marca Chikenitos (sinônimo de empanados de frango).  

- Aquisição da Carroll’s Food do Brasil, especializada na criação e comercialização de 

suínos e controladora de uma das maiores fábricas de ração do estado do Mato Grosso. 

- Aquisição da CDB Meats, empresa que atua na importação e distribuição de alimentos no 

Reino Unido. 

- Aquisição das operações no Brasil, Irlanda do Norte, Inglaterra, França e Holanda do 

grupo norte-americano OSI, incluindo a Braslo (aves e bovinos), Agrofrango (aves) e Moy 

Park, a 2ª maior empresa da Irlanda do Norte, com produtos comercializados em todo o 

varejo e foodservice europeu. 

2009 - Arrendamento da unidade industrial de bovinos de Pelotas (RS). 

- Aquisição das operações de carne de peru da Doux-Frangosul. 

- Aquisição de fazenda de confinamento de gado bovino em Mineiros (GO). 

- Aquisição da totalidade do negócio brasileiro de proteínas animais (aves, suínos e 

industrializados) da Cargill Inc, representado pela Seara Alimentos S.A. e por afiliadas na 

Europa e na Ásia, incluindo a marca SEARA no Brasil e no Exterior, 12 plantas no 

segmento de produtos processados de valor adicionado e industrializados de aves e suínos e 

um terminal portuário. 

- Aquisição de 51% do Grupo Zenda, especializado na produção e comercialização de 

couros semi-terminados, acabados e cortados para indústrias automobilísticas e de aviação e 

tapeçaria, com sede no Uruguai e unidades comerciais na Argentina, México, Estados 

Unidos, Alemanha, África do Sul, Chile, Hong Kong e China. 

- Arrendamento de 12 unidades pertencentes aos Frigoríficos Margem e Mercosul, com 

capacidade total de unidade industrial de 8,8 mil cabeças de gado por dia, além de uma 

indústria de charquearia com produção de 1.700 toneladas de produtos industrializados por 

mês. 

2010 - Aquisição da empresa O'Kane com operações de peru e frango. 

- Aquisição da totalidade da Keystone Foods, empresa com atuação global na área de 
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desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes de 

aves, peixes, suínas e bovinas, especializada no canal 'food services'. 
Fonte: Cronologia (2011) 

 

O Quadro 14 mostra que a empresa ao longo dos anos começou a se internacionalizar, 

o que é de fundamental importância para diluir o risco de aquisição de matérias-primas a 

preços competitivos e inclusive para facilitar o processo de exportação de produtos 

industrializados para uma série de países e continentes. Hoje o Grupo Multinacional possui 

150 unidades industriais localizadas em 22 países nos 5 continentes do mundo.  

Hoje a empresa exporta para mais de 150 países, sendo aproximadamente 25% para a 

Ásia, onde se sobressaem o Japão, Cingapura e Hong Kong. Atende também a América 

Latina e Caribe, mas os principais são os supracitados que representam 80% das exportações. 

Na sequência a expansão se dará para a Rússia, que é um grande consumidor de suínos, 

depois para a Europa e Reino Unido. Na América do Norte somente buscará o Canadá, pois 

os americanos ainda não tem acordo bilateral com o Brasil, mas já há encaminhamentos para 

fazer isso com a linha de carne suína. A linha de produtos da divisão aves e suínos da empresa 

X é bastante diversificada, consistindo em aproximadamente 2000 SKUs (unidade que mede 

um item específico). Portanto, trata-se de uma empresa transnacional. Em relação às 

exigências, o mercado mais rigoroso é o do Reino Unido, enquanto que os demais possuem 

focos de interesses diversos. O Oriente Médio é rigoroso no aspecto religioso. São clientes 

que quando realizam auditorias centram as atenções para a localização das instalações (se 

estão voltadas para Meca) e se as pessoas que fazem o processamento são de origem 

muçulmana. Esses clientes também exigem uma certificação que é efetuada por uma empresa 

que está localizada no Brasil mas é aprovada por uma entidade situada no Oriente Médio. Já o 

Japão é rigoroso nas características sensoriais do produto, aspecto aparência, formato, peso 

individual. O Reino Unido observa a cadeia produtiva inteira até chegar ao produto em 

aquisição. Quer saber a  procedência da alimentação, qual ração foi utilizada, em qual 

integrado foi produzido, etc. Este tipo de auditoria foca a preocupação no bem estar animal e 

na utilização de organismos geneticamente modificados na ração. 

Foi possível obter algumas evidenciações do desempenho ambiental da empresa X a 

partir do inventário global de emissões de gases de efeito estufa, conforme se apresenta  a 

seguir. 

De acordo com as informações disponibilizadas no site da empresa, e divulgadas no 

dia 20 de julho de 2011, o Grupo Multinacional estudado concluiu o seu primeiro inventário 

global de emissões de gases de efeito estufa. Ação esta que se coaduna com o alinhamento de 
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suas atividades comerciais, industriais e serviços para a realização de uma atuação exemplar 

na economia de baixo carbono. 

A empresa realizou a medição das emissões e avaliação dos riscos e oportunidades 

associados à adoção de ações que promovam o uso mais adequado dos recursos naturais. 

Foram inventariadas as emissões dos GEE (CO2, CH4, N2O, HCFCs, PFCs e SF6), 

padronizadas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2). O relatório evidenciou 

que 35% do total de emissões do Grupo são classificadas como neutras - devido ao uso de 

energia a partir de fontes renováveis - e que, portanto, não contribuem para o aquecimento 

global. Como resultado total, o Grupo Multinacional estudado emitiu 2.850.397 MgCO2e em 

2010, sendo 1.009.462 tCO2e (35%) classificadas como emissões neutras. Além disso, 49% 

do total das emissões estão classificadas como emissões diretas, ou seja, controláveis pela 

empresa, e 24% como indiretas decorrentes da importação de energia. Os 27% restantes 

representam as demais emissões indiretas, oriundas, principalmente, de empresas terceirizadas 

nas áreas de transportes. 

Portanto, essa consiste em uma ação realizada ainda por poucas empresas do Brasil, e 

que se coaduna a política de sustentabilidade por se preocupar com a economia de baixo 

carbono. 

Conforme Silva (2011) os dados acerca da quantidade de emissões de gases de efeito 

estufa emitidas pelo Grupo Multinacional estudado consiste em: 

 

Tabela 3: Emissão total 
GEE Em toneladas do gás Em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e) 

 Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 

CO2 122.242,23 45.218,62 374.784,49 122.242,23 45.218,62 324.784,49 

CH4 10.571,18 0,00 976,12 221.994,78 0,00 20.498,52 

N2O 72,80 0,00 17,61 22.568,00 0,00 5.459,10 

HFCs 0,01 - 0,00 6,50 - 0,00 

PFCs 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 

SF6 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 

Total  - - - 366.811,51 45.218,62 350.742,11 

Total de Escopo 1 + 2 (tCO2e) 412.030,13 

Fonte: Silva (2011, p. 5) 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 3, as atividades produtivas do Grupo 

Multinacional tendem a emitir uma quantidade significativa de CO2, considerado gás 

poluente. Como muitas fontes desses gases não podem ser eliminadas, torna-se necessário 
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fazer a compensação dos meios por meio de programas alternativos que permitam 

desenvolver essa ação, a exemplo da implantação de biodigestores e o programa de 

reflorestamento. Na sequência a Tabela 4 apresenta as emissões de escopo 1 desagregadas por 

tipo de fonte. 

 

Tabela 4: Emissões de escopo 1 desagregadas por tipo de fonte 
Emissões desagregadas por tipo de fonte 

Combustão 

estacionária 

Combustão 

móvel 

De processos Fugitivas Atividades 

agrícolas 

Total 

98.337,67 33.600,33 201.739,70 6.318,77 26.815,04 366.811,51 

Fonte: Silva (2011, p.5) 

 

É notório na Tabela 4 de que os processos são os causadores de maior quantidade de 

poluição, seguidos pela combustão estacionária e a móvel.  

 

Tabela 5: Emissões de escopo 3 desagregadas por tipo de fonte 
Emissões desagregadas por tipo de fonte 

Combustão 

estacionária 

Combustão 

móvel 

De processos Fugitivas Atividades 

agrícolas 

Total 

45,16 331.362,30 19.334,65 0,00 0,00 350.742,11 

Fonte: Silva (2011, p.5) 

Nota-se na Tabela 5 de que nas emissões de escopo 3, destaca-se a quantidade de 

combustão móvel, seguida pela de processos. 

Tabela 6: Emissões por unidade de operação 
Unidade de Operação Emissões de escopo 1 (tCO2e) Emissões de escopo 2 (tCO2e) 

Seara Alimentos 134.078,50 33.722,54 

Bovinos Brasil & Food Service 232.733,01 11.496,08 

Total 366.811,51 45.218,62 

Fonte: Silva (2011, p.5) 

Acerca das emissões de escopo 1, a unidade de operação bovinos do Brasil & Food 

Service apresentou maior quantidade de emissões e no caso das de escopo 2 foi a Seara 

Alimentos que apresentou maior quantidade de emissões. 

Outras emissões são descritas na Tabela 7. 

Tabela 7: Biomassa (emissões biogênicas) 
Dados de Atividade Emissões de Biomassa (tCO2e) 

Fontes estacionárias 952.468,69 

Fontes móveis 11.431,94 

Compra de vapor 0,00 

Total 963.900,63 

Fonte: Silva (2011, p.5) 
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Quanto as emissões de biomassa, as fontes estacionárias se destacaram. As mesmas 

consiste em fontes estacionárias, fontes móveis e compra de vapor, representativos na ordem 

nominada. 

 

Tabela 8: Outros gases não contemplados pelo Protocolo de Kyoto 
Outros gases não contemplados por Kyoto 

 

Emissões de (tCO2e) 

R-22 384,82 

Total 384,82 

Fonte: Silva (2011, p.5) 

 

 

Tabela 9: Emissões em outros países 
Países Controle Operacional 

Escopo 1 (tCO2e) Escopo 2 (tCO2e) Escopo 3 (tCO2e) 

Argentina 79.435,32 3.177.86 15.363,61 

Reino Unido 144.937,93 131.003,96 68.153,21 

Estados Unidos 246.878,69 238.579,82 24.270,11 

Uruguai 58.996,23 27.553.41 39.425,46 

Fonte: Silva (2011, p.6) 

 

Acerca das emissões em outros países, se destacou os Estados Unidos como um dos 

maiores emissores nos escopo 1 e 2 e Reino Unido no escopo 3. 

Considerando que a sustentabilidade faz parte da estratégia, é possível constatar que 

está trazendo efeitos sobre o desempenho da empresa. E isso se comprova pelo recebimento 

do Troféu Transparência que é reconhecido pela comunidade financeira brasileira por 

apresentar seriedade e rigor técnico no processo de escolha das empresas ganhadoras. As 

análises são realizadas a partir de critérios essencialmente técnicos estabelecidos pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), e envolvem 

a avaliação de mais de 800 balanços contábeis.  

Pela primeira vez, o Grupo Multinacional, por meio da controladora XX, foi escolhido 

para receber o Troféu Transparência 2011, como resultado de um conjunto de fatores que 

envolvem a qualidade e grau das informações contidas nas suas demonstrações contábeis, a 

transparência das informações prestadas, a qualidade do relatório da administração e sua 

consistência com as informações divulgadas, a aderência aos princípios contábeis, a ressalva 

no parecer dos auditores independentes, a qualidade da apresentação dos resultados e a 

divulgação de aspectos relevantes não exigidos legalmente, mas importantes para o negócio.  

Além disso, pelo segundo ano consecutivo, a empresa X é a Melhor Indústria de Carne 

Bovina do Brasil segundo o Anuário "Melhores e Maiores" da Revista Exame (Editora Abril). 
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A companhia aparece no anuário como uma das vencedoras da categoria Os Setores do 

Agronegócio. A premiação reconhece a expansão e os bons resultados apresentados pela 

Divisão Bovinos e Food Service da empresa X no Brasil. 

A premiação do Grupo Multinacional marca também, pela primeira vez na história do 

prêmio, a entrada de uma indústria de alimentos entre o rol das 15 empresas de capital aberto 

mais transparentes do mercado. 

Os principais projetos ambientais desenvolvidos pela empresa X são: 

- Projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa: projeto desenvolvido na unidade 

Seara em Diamantino/MT, inaugurado em março de 2010, que consiste em um sistema de 

biodigestores para tratamento de dejetos suíno considerado o maior e mais moderno do Brasil. 

Esse projeto é considerado modelo para implantação de outros sistemas no país e no mundo, 

sendo capaz de reduzir o equivalente a 73 mil toneladas de CO2 ano para a atmosfera, o que 

corresponde ao plantio e preservação de 15 milhões de árvores nativas ou 6.820 hectares de 

reflorestamento. O projeto foi concebido conforme os requerimentos do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto (ONU), sendo que sua estrutura é 

capaz de gerar energia suficiente para abastecer o complexo agroindustrial e energia 

excedente para suprir uma cidade com 8.500 habitantes. O sistema procura tratar os efluentes 

líquidos da atividade industrial, purificando e reutilizando toda a água consumida. Depois de 

purificada, 70% da água é reutilizada no processo industrial e 30% na fertirrigação de 

lavouras. Na França, em um projeto similar desenvolvido em parceria com o Instituto 

Nacional Francês de Pesquisa Agronômica (INRA), a empresa promove a mitigação da 

fermentação entérica, identificando opções possíveis para reduzir a pegada de carbono através 

de regimes alternativos de alimentação animal. 

- Sistemas de Tratamento de Efluentes Aprimorados: todas as unidades industriais do Grupo 

Multinacional possuem sistemas de tratamento de efluentes, que asseguram o reuso ou a 

devolução da água em condições adequadas para o meio ambiente. A totalidade dos resíduos 

industriais é tratada e submetida à depuração por vias físico-químicas e biológicas, com o 

emprego de processos de flotação, seguido de oxidação biológica em lagoas anaeróbicas, 

aeradas/aeróbicas ou lodos ativados. Em média, é alcançado índice não inferior a 90% na 

eficiência de remoção de poluentes e na maioria dos casos, o habitat passa a sustentar uma 

grande variedade de vida selvagem, incluindo peixes, aves e plantas. 

- Programa de quantificação e compensação de emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE: O 

Grupo Multinacional vem realizando o inventário de emissões de GEE em todas as suas 

atividades industriais no Brasil para estabelecer, com base nas emissões de 2010, uma 
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estratégia corporativa para redução e compensação das emissões. O projeto piloto foi 

executado nas unidades industriais de Promissão I e Promissão II, localizadas no interior de 

São Paulo (SP), onde os inventários já foram realizados e a compensação está sendo feita 

através do plantio de árvores nativas em áreas degradadas de propriedade de seus 

fornecedores e de produtores rurais. Buscando dar transparência ao seu envolvimento relativo 

com a mudança do clima, a Empresa respondeu ao questionário do CDP (Carbon Disclosure 

Project), considerado hoje a principal iniciativa global em relação à mitigação das mudanças 

climáticas e à construção de uma economia de baixo carbono. Também, para identificar a 

“pegada florestal” relativa à presença de commodities oriundas de áreas de desmatamento na 

sua cadeia produtiva, a Empresa está respondendo em 2010 ao questionário do FFD (Forest 

Footprint Disclosure). 

- Programas de Utilização de Energia Renovável: a Empresa desenvolve programas de 

Geração de Energia limpa, a exemplo do projeto implantado na Unidade Industrial Promissão 

I por meio da utilização de biomassa de bagaço de cana-de-açúcar, assim como de programas 

de Substituição de Combustível Fóssil por sebo em operações industriais. No Reino Unido, a 

Empresa possui um programa de reciclagem de óleo usado para fritura em combustível 

biodiesel para caminhões e geradores de energia especialmente adaptados para 

biocombustível. 

- Sistema de Monitoramento Socioambiental no Bioma Amazônia: a Associação Brasileira das 

Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC, 2011), informa que embora participe com 

aproximadamente 7% das aquisições de gado no Bioma Amazônia e opere com seis unidades 

industriais na Amazônia Legal (duas no estado do Mato Grosso, três em Rondônia e uma no 

Pará), o Grupo Multinacional, é considerado Companhia consciente do risco atrelado à 

atividade pecuária predatória. Diante disso, implementou de forma pioneira um sistema de 

monitoramento via satélite na Amazônia Legal, considerando seus fornecedores quanto às 

Áreas Embargadas pelo IBAMA, os Conflitos em Áreas Indígenas, o Trabalho Escravo, a 

orginação de animais quanto às Unidades de Preservação; e, 100% da originação e o 

Desmatamento Ilegal. O projeto foi implantado na íntegra no mês de julho de 2010, e desde 

então a Empresa suspendeu o fornecimento de gado de 170 fazendas pecuárias localizadas a 

pelo menos 1 km de novos pontos de desmatamento, dentro de Unidades de Preservação e de 

Reservas Indígenas. Além disso, a empresa X adotou outra medida para a promoção das boas 

práticas ambientais junto aos seus fornecedores na Amazônia Legal, que consiste no apoio ao 

pecuarista para obtenção do CAR (Cadastro Ambiental Rural) ou LAU (Licença Ambiental 

Única), em Mato Grosso, e do LAPR (Licenciamento Ambiental em Propriedade Rural), em 
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Rondônia. Até o momento, 84 fazendas fornecedoras nos dois estados possuem essas 

importantes licenças ambientais.  

O Grupo Multinacional desenvolveu e incorporou também outras ações inovadoras aos 

seus processos de monitoramento socioambiental do bioma Amazônia, entre as quais 

destacam-se: a) contrato com a ONG Aliança da Terra para o cadastramento socioambiental 

das propriedades rurais fornecedoras. O cadastro segue o mesmo perfil do CAR – Cadastro 

Ambiental Rural; b) incentivo à legalização ambiental por meio do subsidio direto de 40% do 

custo do cadastramento dos seus fornecedores no sistema CAR; c) diálogo permanente com 

Produtores, Associações de Criadores e Federações de Agricultura, para fomento e apoio ao 

cadastramento de fornecedores ao sistema CAR, d) envolvimento dos órgãos federais 

competentes, como FUNAI e INCRA, onde foram protocolados pedidos de informações sobre 

conflitos agrários, invasões de terras indígenas e áreas protegidas; e) aprimoramento do 

sistema de compras da Empresa que já condiciona a aquisição de gado à consulta às Listas de 

Áreas Embargadas do IBAMA e de Propriedades Envolvidas com o Trabalho Escravo, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, com bloqueio imediato no ato da aquisição, caso o 

fornecedor se encontre em uma destas listas; f) incentivo e reconhecimento ao trabalho dos 

pecuaristas que aplicam as melhores práticas socioambientais em seus processos, como a 

promoção “Ponha a Pecuária Sustentável em Campo”, que premiou 11 produtores da 

Amazônia Legal com viagem à Copa do Mundo na África do Sul. 

- Programas de Produção Orgânica: A Empresa desenvolve uma parceria e a integração com 

produtores agropecuários que estão comprometidos com o uso racional dos recursos 

renováveis, a conservação do solo e da água e o bem-estar animal. Isso resulta em alimentos 

ecologicamente corretos, onde não se utilizam fertilizantes sintéticos, anabólicos, hormônios e 

estimulantes de crescimento. Igualmente, os animais criados a céu aberto e em grandes 

extensões de terra, de origem pastoril, asseguram menor conteúdo de gordura intramuscular, 

menores teores de colesterol e, como resultado, uma carne mais leve e saudável. Outro projeto 

desenvolvido no Uruguai, consiste no programa Carne Ecológica, que conta com controles e 

certificações sobre o cumprimento dos mais exigentes padrões internacionais durante todas as 

etapas de produção, desde a cria até o processamento da mesma. 

- Programas de bem-estar animal: a Empresa possui como premissa e considera um dever 

moral eliminar o sofrimento desnecessário dos animais. Seus programas de bem-estar animal 

buscam garantir a segurança e o trato adequado dos animais, por meio de normas internas e de 

procedimentos regularmente auditados, além de investimentos na implementação de 

modernas tecnologias que levaram à readaptação de instalações e currais, a colocação de pisos 
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antideslizantes e novas formas de manejo e logística. A empresa X também oferece aos seus 

produtores integrados e parceiros cursos de capacitação específicos nas áreas de nutrição, 

manejo e bem-estar animal, com a finalidade de proporcionar novas ferramentas e 

conhecimentos para maximizar a produção de forma sustentável. Ainda, desenvolve e 

implementa técnicas inovadoras de bem-estar animal, como equipamentos de transporte com 

tecnologia de controle de temperatura, capazes de aumentar o número de aves vivas durante 

situações climáticas extremas. 

- Programas de Reciclagem: consiste em um projeto que visa coletar e separar embalagens, 

baterias, pilhas, vidros, plásticos e papéis, entre muitos outros materiais decorrentes do 

consumo industrial. Os mesmos são adequadamente coletados e armazenados dentro das 

instalações da Empresa e redirecionados à indústria de reciclagem, de acordo com a 

disponibilidade e as características de cada país e operação. Naquelas regiões onde não há 

disponibilidade de empresas de reciclagem, as unidades desenvolvem alternativas como o 

armazenamento próprio, que otimiza o trabalho dos prestadores deste tipo de serviço. Apenas 

na Divisão Seara, no Brasil, aproximadamente 5.000 toneladas de resíduos são reciclados 

anualmente. Na Argentina, 1,4 mil toneladas de papel cartonado são recicladas por ano e as 

instalações em Orleans (França), alcançaram índice Zero de Resíduos através de um programa 

agressivo de reciclagem. 

- Sistemas de Gestão Integrada: outro projeto de cunho ambiental e social e de qualidade e 

segurança alimentar é o sistema de gestão integrada (SGI) desenvolvidos internamente pelas 

divisões de negócios do Grupo Multinacional. Em implementação em todas as suas unidades 

produtivas através de Comitês Internos de Gestão Socioambiental, os SGIs procuram garantir 

o cumprimento da legislação ambiental e trabalhista na cadeia produtiva e implementar e 

monitorar procedimentos e práticas socioambientais desenvolvidas e adotadas pelo Grupo 

Multinacional. A Companhia possui unidades e operações certificadas ou em processo de 

certificação nas normas internacionais ISO 9.000, ISO 22.000, ISO 14.000, OHSAS 18.000 e 

SA 8000, compreendendo partes e até toda a cadeia de suprimentos, como fazendas, granjas, 

incubatórios, fábricas de rações e farinhas, laboratórios e unidades industriais, além de 

movimentação de contêineres, exportação e importação de produtos congelados, transportes 

de cargas e armazenagem em terminal portuário privativo. 

- Projetos de reflorestamento: a organização fomenta e incentiva a produção florestal por 

meio de parcerias com produtores rurais, objetivando à produção de lenha, geração de renda 

para o produtor e garantia de fornecimento para as unidades industriais. No Brasil, a Divisão 

suínos e aves, já entregou mais de 9.776.000 mudas de eucaliptos para 780 produtores rurais 
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beneficiados por este programa, que procura também reforçar a biossegurança e a “barreira 

verde” nas granjas produtoras de aves e suínos. A Empresa mantém florestas em áreas 

próprias e arrendadas e toda a lenha consumida nas suas operações industriais é oriunda de 

árvores produzidas ou manejadas de forma legal e dentro dos padrões de produção 

sustentável.  

- Gestão do Consumo de Água: A água é considerada um recurso natural estratégico para 

todas as operações do Grupo Multinacional. A mesma é utilizada de maneira racional e se 

busca otimizar ao máximo o seu uso em todas as suas operações industriais no mundo. Os 

sistemas de tratamento da Empresa devolvem ao meio ambiente em condições melhores ou 

iguais às captadas na natureza a água residual dos processos industriais. Além disso, nos 

últimos anos, a Empresa conduziu estudos destinados ao estabelecimento de Planos Diretores 

de Recursos Hídricos, orientados ao inventário do uso da água nas etapas de produção, 

identificação de oportunidades de redução de consumo e construção de cenários para 

ampliações nas capacidades produtivas. A divisão suínos e aves, assim como a corporação 

XX dá prioridade a projetos de reuso de água, como os implantados nas unidades Frederico 

Westphalen, no Rio Grande do Sul, e Nuporanga, em São Paulo, onde parte do efluente 

tratado é reutilizada nas próprias unidades industriais, o que comprova a eficiência do 

tratamento dos efluentes realizado pela empresa. Outrossim, nos Estados Unidos, equipes de 

conservação de água foram formadas para implementar as melhores práticas de gestão e criar 

projetos para reduzir o uso de água, incluindo sensores de procura, sistemas de restrição de 

fluxo e de reutilização. Este trabalho chegou a resultar em uma economia de 500.000 galões 

de água por dia em uma única unidade. 

- Centro de Educação Ambiental Seara (CEAS): está localizado no Brasil no município de 

Vargem Bonita (SC), têm como objetivo promover e estimular a pesquisa da fauna e da flora 

e a prática de atividades voltadas à preservação da biodiversidade e conscientização 

ambiental. Na fazenda Tamanduá, onde se localiza o CEAS, vivem hoje 17 espécies da fauna 

brasileira oficialmente listadas como ameaçadas de extinção. Por meio de parcerias com 

universidades locais, especialistas ministram aulas teóricas e práticas, inspirando estudantes, 

empreendedores e pessoas comuns a pensar nas várias possibilidades de se compatibilizar a 

preservação dos elementos naturais e as atividades econômicas. Em uma área de 1.550 

hectares, 280 hectares são destinados ao reflorestamento com eucaliptos e 1.270 hectares à 

preservação da mata nativa. As instalações do CEAS englobam um pavilhão de 150 m², mini 

auditório com televisão, DVD, som e antena parabólica, biblioteca, dormitórios, banheiros e 

copa com geladeira, fogão, pia e utensílios. 
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Analisando os diferentes projetos ambientais desenvolvidos pela Corporação XX é 

oportuno salientar que a organização desenvolve os mesmos levando em consideração os 

resíduos gerados pelos processos desenvolvidos para a obtenção de produtos processados; 

para criar uma imagem de produzir um produto ecologicamente correto; para preservar 

biomas internacionalmente conhecidos, a exemplo da Amazônia; para obter a preferência de 

compra pelos seus clientes; e, para ser parceira da comunidade, a exemplo das universidades e 

entidades educativas que utilizam a sua àrea de preservação permanente para desenvolver 

estudos científicos. 

Manifesta uma preocupação com os recursos naturais finitos, a exemplo da àgua 

potável, realizando o reciclo da àgua utilizada nos processos e desenvolve políticas de uso 

racional da mesma. Outrossim, demanda atenção e investimentos para a biossegurança, 

barreiras de contenção verdes, salutares para manter a sanidade animal e igualmente 

produzem o recurso madeira, necessário para alimentar as caldeiras que geram o vapor e a 

àgua quente necessária no fluxo de processos industriais das plantas. 

Além disso, os projetos ambientais estão pautados em preceitos simples de criação de 

uma cultura empresarial de separação correta do lixo e reciclagem, que é um aspecto simples 

mas de representativivade gigantesca no contexto ambiental. 

Essa conduta de implantação de projetos ambientais demonstram  a preocupação com 

o bem estar animal, tão valorizados por clientes específicos e primordial para a obtenção de 

uma carcaça e derivados de qualidade e cujos processos primam pela segurança alimentar. 

Outro projeto no qual a empresa X pode ser considerada pioneira na implantação em relação 

aos seus concorrentes, consiste na produção de biogás na parte de produção de suínos e o 

reciclo de água. 

A Corporação XX foi considerada a empresa do Agronegócio no ano de 2010 pela 

Revista Exame e como tal garante que todas as suas unidades industriais atendem à legislação 

brasileira. 

As ações ambientais se estendem também à montante da cadeia produtiva, junto aos 

produtores rurais, onde a empresa X auxilia os mesmos a obterem a licença ambiental de 

operação junto a Fundação do Meio Ambiente (FATMA) em Santa Catarina e ao órgãos 

competentes nos outros estados por meio da assessoria técnica. Contribuem para que o 

produtor receba a certificação da produção agropecuária por meio de um trabalho de controle 

e que permita a obtenção da rastreabilidade do produto final. A agroindústria também 

colabora para que o produtor tenha acesso às melhores práticas de produção a exemplo da 

compostagem da cama de aviário, para que ocorra a fermentação transformando-a em adubo. 
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Isso ocorre por meio de palestras, orientações efetuadas pela assistência técnica e incentivos 

para a melhoria contínua do manejo animal e das tecnologias de produção. Essa é uma forma 

de minimizar o impacto.  

No caso dos resíduos de suínos - resíduos líquidos, também geram metano. Nesse 

caso, a empresa decidiu implantar esse sistema por que há um incentivo  por parte da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para converter isso em energia e minimizar o impacto 

ocasionado.  

Neste contexto, o presente estudo buscou dados primários em 6 unidades fabris, 

conforme descrito na metodologia da presente tese. Obtou-se em aplicar as entrevistas nos 

gestores atuantes no escritório central de Divisão Suínos e Aves, haja vista que o nível 

estratégico que possui poder de decisão elevado na empresa pesquisada, estava localizado na 

cidade de Itajaí/SC. Já o monitoramento e controle do processo de implantação se dá nas 

unidades industriais, nas quais apenas foi aplicado o questionário, totalizando 5 respondentes 

por unidade fabril pesquisada. Lembrando que foram autorizadas apenas a investigação em 6 

unidades fabris. 

A seguir o Quadro 15 apresenta a indicação geográficas destas unidades, os principais 

países para os quais comercializam os seus produtos, o que cada unidade fabril produz, 

número de funcionários, ano de fundação, ano de aquisição pelo Grupo Multinacional e 

crescimento de vendas da unidade industrial no último ano na percepção dos questionados. 

Todas comercializam seus produtos no mercado externo e interno, com exceção de E que 

atende apenas o mercado interno. 

 

Quadro 15: Diagnóstico produtivo das unidades industriais 
Unidade 

Industrial 

Estado  Mercado 

Externo 

Produtos  Número de 

Funcionários 

Ano de 

Fundação 

da 

Unidade 

Ano de 

Aquisição da 

Unidade pelo 

Grupo 

Mulltinacional 

Crescimento 

das Vendas da 

Unidade 

Industrial no 

ultimo ano 

(%) 

Unidade A SC Alemanha, 

Suíça, 

Inglaterra, 

França, 

Holanda, 

Japão, África 

do Sul, China, 

Arábia 

Saudita, 

Argentina 

Peito sem 

osso, coxa, 

coxa sem 

osso, asa, 

miúdos em 

geral, CMS 

3.400 1.960 2010 10 a 24% 

Unidade B SC Argentina, 

Rússia, 

Ucrânia, 

Presunto, 

frescais, 

bacon 

3.050 1.956 09/2009 0 a 9% 
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Japão 

Unidade C RS Inglaterra, 

China, Hong 

Kong e 

Canadá 

Cortes de 

frango 

1.478 1976 2008 10 a 24% 

Unidade D MG Iraque, 

Emirados 

Árabes, Cuba, 

Rússia, Hong 

Kong, 

Moldávia, 

Egito, Angola 

Frango 

Inteiro-

Griller 

872 1995 2008 50 a 74% 

Unidade E SP Não atende Mortadela, 

linguiças 

calabresas e 

salsichas*  

798 1975** 2009 75 a 100% 

Unidade F MS Ucrânia, 

Singapura, 

Oriente 

Médio, 

Argentina, 

Venezuela, 

Hong Kong 

Suínos in 

natura, 

linguiças 

cozidas, 

salsichas, 

linguiças 

frescais, 

produtos 

empanados, 

hamburgers, 

mortadela, 

bacon. 

2.560 1.978 2009 10 a 24% 

* A Unidade completou 1 ano de operação em 15/05/2011 produzindo industrializados e está aumentando 

mensalmente o volume de produção. Atualmente com 60 % da capacidade instalada. 

** (abate de frangos) 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme Quadro 15 é possível constatar que a amostra delimitada compreendeu 

unidades industriais localizadas em cinco estados distintos e que representam diferentes 

momentos de aquisição de empresas e períodos de construção das plantas industriais do 

Grupo Multinacional. O Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade destacou na oportunidade 

da entrevista que a unidade industrial A exporta cortes e desossados desde 1982 e carcaças 

inteiras desde 1970. Todas as unidades industriais pesquisas comercializam no mercado 

interno e apenas a unidade E não comercializa no mercado externo.  

Cada unidade industrial comercializa para alguns países. Isso pode estar associado ao 

padrão do produto exigido pelo país, por exemplo, tamanho do animal, tipos de cortes e 

principalmente as adequações realizadas nas instalações que são requisitadas por algumas 

nacionalidades. 

Acerca dos principais produtos que essas unidades industriais ofertam ao mercado 

também são distintos por planta. Isso também deve estar associado ao nível de exigência dos 

clientes, que demandam produtos distintos e que requerem níveis de processamento e 

industrialização diferenciados. Inclusive exigências ambientais, o que pode ter restringido a 



111 

 

atuação da unidade E no atendimento de mercados externos. Esta restrição pode estar 

associada a um indicador de adequação ambiental mais rigoroso, haja visto que os clientes 

internacionais tendem a pressionar mais o atendimento de exigências relacionadas a requisitos 

ambientais. 

Quanto ao quadro de colaboradores, há uma variação significativa na quantidade de 

funcionários atuantes nas unidades industriais. Dentre as unidades pesquisadas, a unidade E 

possui o menor número de funcionários, sendo de apenas 798 e a unidade A está com o maior 

número sendo 3.400. Acerca do ano de fundação da unidade industrial, a unidade B lidera o 

ranking com as instalações mais antigas, construídas em 1956 e D as mais novas, construídas 

em 1995. Quanto à aquisição dessas unidades industriais pelo Grupo Multinacional, foram 

efetuadas gradativamente, desde 2008 a 2010. 

No que diz respeito ao crescimento de vendas na percepção dos questionados, 

constata-se que ocorreu crescimento em todas as unidades sendo que houve predominância de 

percentual entre 10 a 24%. Todavia, a unidade E cresceu de 75 a 100%, mesmo que não 

exporte e a D de 50 a 74%. Isso evidencia que há demanda pelos produtos processados 

industrializados nessas unidades industriais. 

Logo após, o Quadro 16 apresenta a caracterização das unidades industriais quanto as 

práticas ambientais. 

Quadro 16: Caracterização das unidades industriais quanto as práticas ambientais 
Unidade 

Industrial 

Ano de início da 

implantação de 

princípios de 

gestão ambiental 

Ano de início da 

implantação do sistema de 

gestão ambiental 

Ano de 

certificação pela 

ISO 9.000 

Ano de certificação 

pela ISO 14.000 

Unidade 

A 

ISO 14.001: 1996 

em 2002 

ISO 14.001: 1996 em 2003 1996 2003 

Unidade B 2006 2006 Não tem Não tem  

Unidade C 2003 2007 Não tem Não tem  

Unidade 

D 

2010 - - - 

Unidade E Não respondeu Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

Unidade F 2004 2005 Não tem Não tem  

Fonte: elaborado pela autora 

 

Nota-se que a implantação de princípios de gestão ambiental iniciou em 2002 nas 

unidades A e D iniciaram a implantação em 2010. O Gestor da unidade E não respondeu essa 

pergunta do questionário. Já a implantação do sistema de gestão ambiental iniciou em 2003 na 

unidade A e na unidade C implantou em 2007. As unidades F e B o fizeram durante o período 

intermediário. Somente a unidade industrial A possui a certificação ISO 9.000 e ISO 14.001 

implantadas respectivamente em 1996 e 2003. Isso evidencia que o frigorífico tende a 

disseminar a implantação de princípios de gestão ambiental e do sistema de gestão ambiental. 
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E vai ao encontro dos aspectos salientados pelo Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade na 

oportunidade da entrevista, que mencionou que a empresa em primeiro lugar atende os 

requisitos mínimos da legislação brasileira, sendo que todas as plantas industriais seguem a 

mesma. Mas há peculiaridades, que são as demandas específicas de clientes que requerem 

exigências adicionais para poder cumprir contratos e também as exigências de bancos 

financiadores.  E essas demandas geralmente estão associadas aos requisitos do Banco 

Mundial. São parâmetros mais restritivos que a legislação brasileira.  

Entretanto, na oportunidade na qual foi efetuada a entrevista com o Diretor de 

Tecnologia e Sustentabilidade foi constatado que na percepção do mesmo a implantação de 

práticas ambientais afeta apenas a preferência de compra por parte dos clientes e 

consumidores. O entrevistado salientou que “ainda não se pode afirmar que o consumidor 

tanto brasileiro como internacional pague mais por algo que tenha realmente esse 

conceito”(estava se referindo à sustentabilidade). Partindo desse pressuposto a Divisão Suínos 

e Aves do Grupo Multinacional possui apenas 2 unidades industriais certificadas (A e G) e o 

Porto Privado de Itajaí denominado de Braskarne. Logo após, a Tabela 10 apresenta o nível de 

escolaridade dos funcionários da unidade industrial. 

 

Tabela 10: Nível de escolaridade dos funcionários da unidade industrial 
Grau de Instrução/Unidades A B C D E F 

Ensino Fundamento Incompleto 1.207 312 510 241 80 1.396 

Ensino Fundamental Completo 492 804 432 154 120 127 

Ensino Médio Incompleto 264 1.210 162 98 160 288 

Ensino Médio Completo 1.115 425 288 212 320 572 

Nível Superior Incompleto 87 72 44 44 40 28 

Nível Superior Completo 48 124 28 28 40 17 

Especialização Incompleta 15 18 - 44 24 - 

Especialização Completa 24 56 1 51 16 4 

Mestrado 2 - - - - - 

Doutorado - - - - - - 

Pós-Doutorado - - - - - - 
Fonte: elaborado pela autora 

 

As informações constantes na Tabela 10 evidenciam que na maioria das unidades 

industriais o nível de escolaridade é baixo, predominando a formação ensino fundamental 

incompleto. A unidade industrial A tem um número significativo de funcionários que 

possuem ensino médio completo. Isso pode ser um indicador importante para viabilizar a 

inserção da variável ambiental na empresa. Outro indicador importante verificado nas 

respostas obtidas é o baixo número de funcionários dessas unidades industriais que possuem 

ensino superior completo. Na unidade F este índice é de 0,7%, na A corresponde a 1,48%; dos 

funcionários em C a 1,91%; em D a 3,21%; em B consistem em 4,1%; e em E a 5%.   
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A partir da caracterização do Grupo Multinacional e da Divisão suínos e aves será 

apresentada a aplicação do Framework de Análise proposto, nas unidades escolhidas 

conforme descrito no item Metodologia. 

 

5.2 DEMONSTRAÇÃO DO FRAMEWORK  DE ANÁLISE  RECURSOS, 

ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (FAREADO)  

 

Esta seção apresenta a descrição da operacionalização do FAREADO na divisão 

suínos e aves do frigorífico Multinacional. Primeiramente são apresentados os dados obtidos 

por meio das entrevistas, na sequencia os dados dos questionários e por último informações 

secundárias obtidas sobre a empresa, extraídas do site e do Economática. 

 

5.2.1 Dados Obtidos nas Entrevistas Sobre Estratégias Ambientais Vigentes na Divisão 

Suínos e Aves 

 

Etapa 1 de operacionalização do Framework de Análise proposto: aplicação do roteiro 

de entrevista (APÊNDICES B, C, D e E) para 3 pessoas da alta administração e gerência da 

organização para fazer um diagnóstico organizacional acerca dos recursos, estratégias 

ambientais e desempenho na percepção dos gestores. No caso da presente tese os roteiros de 

entrevistas foram aplicados ao Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade (respondeu também o 

do Diretor Administrativo, pois o mesmo estava em viagem), ao Gerente de Produção e a 

Gerente de Recursos Humanos do Escritório Central da Divisão Suínos e Aves e os resultados 

são apresentados a seguir, sendo que no primeiro momento em relação à identificação das 

estratégias ambientais vigentes no Grupo e na Divisão. E em seguida apresenta-se a etapa 2 de 

operacionalização do Framework de Análise proposto, que consistiu em tabular os dados 

obtidos nas entrevistas utilizando a estrutura de variáveis e indicadores constantes no 

Framework de Análise proposto, que permitiram evidenciar as práticas ambientais vigentes, 

recursos mobilizados e impacto no desempenho vigentes na organização. 

a) Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade 

O Quadro 17 apresenta as estratégias ambientais do Grupo Multinacional mencionadas 

pelo Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade classificadas segundo os indicadores constantes 

no Apêndice F e que permitem identificar as estratégias ambientais vigentes na organização e 

que estão previstas no Framework de Análise proposto (reativas, preventivas e proativas). No 

bloco de perguntas estratégias ambientais do Apêndice F, as assertivas 1, 3, 13, 17, 22 e 23 
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foram utilizadas para mensurar as estratégias reativas. As afirmações 7, 8, 9, 12, 18, 19 e 20 

permitiram evidenciar a existência de estratégias preventivas. E as assertivas 2, 4, 5, 6, 10, 11, 

14, 15, 16 e 21 são indícios da existência de uma estratégia proativa nas organizações. 

Estudos que apresentam os indicadores que se coadunam com as estratégias ambientais e que 

foram consultados para elaborar o instrumento de coleta de dados são o da autora Sellers 

(2009), Christmann (2000), Rueda-Manzanares (2005) e as diretrizes GRI. 

Portanto, após efetuada a transcrição na íntegra das entrevistas aplicadas, foi efetuada 

a avaliação do conteúdo e na sequencia foram selecionados trechos representativos que se 

coadunam com as práticas ambientais descritas no apêndice F, ou seja, utilizou-se a técnica 

hermenêutico-dialético, que cita a fala dos atores na íntegra em seu texto, para ser melhor 

compreendida. Os mesmos estão descritos no Quadro 17 e foram analisados na sequencia a 

luz das práticas ambientais selecionadas para representar indicadores da existência de 

estratégias ambientais reativas, preventivas e proativas, conforme mencionado anteriormente. 

 

Quadro 17: Estratégias ambientais do Grupo Multinacional mencionadas pelo Diretor de 

Tecnologia e Sustentabilidade 
Estratégias ambientais Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade 

Reativas: as empresas 

somente atendem a 

legislação, buscando 

minimizar os aspectos e 

impactos ambientais 

negativos 

“[...]em primeiro lugar é o atendimento mínimo a legislação brasileira”.  

 

“gestão da qualidade total ambiental, sistema de gestão ambiental, tudo isso está. A 

análise do ciclo de vida do produto a gente trabalha em conjunto com a equipe de 

marketing e de pesquisa e desenvolvimento. Analisando isso aí, seja na parte de 

rentabilidade, na parte de aceitação do cliente. Nós temos um serviço de 

atendimento ao consumidor aqui em Itajaí, que recebe do Brasil inteiro, até do 

exterior em relação a isso, ou falando críticas ou dando sugestões em relação ao 

nosso produto. A gente usa isso como fonte de entrada para fazer as devidas 

correções ou até mesmo tirar de linha”. 

Preventivas: consiste na 

incorporação de medidas 

de prevenção contra a 

ocorrência de poluição 

das etapas de produção 

“O sistema de gestão ambiental está aplicado em todas as unidades 

industriais”.  

 

“é a única indústria que tem um fiscal do governo federal ali, um por turno. Nós 

temos mais de mil funcionários do governo federal dentro das empresas 

fiscalizando a linha de abate, linha de processamento, formulação. Então não tem 

como, porque se a gente fez alguma coisa errada a gente recebe um auto de 

infração, a mercadoria é segregada, ameaçam jogar fora o produto. Se variou 

a temperatura já acontece isso, o que a gente acha que é um exagero. Se tem que 

sair a 4 graus e deu 5 os caras já segregam o produto”. 

 

[...] nesse mercado nós temos equipamentos, nós temos estruturas que tem 

tecnologia européia. A grande maioria dos equipamentos são oriundos da 

Holanda e Dinamarca, então já existe sustentabilidade a nível de uso racional 

desses equipamentos, um menor consumo de energia, um menor consumo de 

àgua, uma melhor qualidade de higienização, por que nossos equipamentos 

passam constantemente por higienização e usa-se detergentes, desinfetantes e usa 

um pouco de àgua e então esses equipamentos visam que você use menos esses 

produtos e posteriormente vai ter um tratamento menor e também vai gerar um 

custo menor no tratamento disso”. 

 

 “para você ter uma ideia no ano passado nós tivemos 253 auditorias. Se você 
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olhar por dia útil produzido você tem praticamente uma auditoria por dia na 

empresa, seja de governo, seja de clientes, seja de missão internacional. Nós 

temos que estar preparados todos os dias por que a qualquer hora pode vir uma 

missão. E isso interfere em toda a avaliação da cadeia produtiva, desde a genética 

até os serviços”. 

 

“A logística reversa a gente só usa para pallets. Nós não temos nenhum projeto, 

aliás, temos um projeto mas ele não está em execução, na parte da logística reversa 

considerando as embalagens. Nós temos um projeto com o McDonald`s para 

trabalhar a logística reversa com ele, mas não foi aplicado ainda”.  

 

“Toda atividade de produção gera um impacto ambiental. Você trabalha com 

tecnologias para tentar minimizar esse impacto. Essa é a primeira linha. A 

segunda linha é você introduzir tecnologia de processo que consuma menos 

recursos naturais. Isso também é levado em consideração”. 

 

“a indústria ela gera efluentes e se você não trata esses efluentes eles vão manter 

um excesso de cultura e eles vão acabar consumindo em excesso o oxigênio da 

água, do rio. Então você tem que fazer um trabalho primário, secundário, 

terciário, para queimar toda essa gordura, para evitar que vá para o rio, senão 

vai consumir todo o oxigênio da água e vai prejudicar o ambiente da fauna e 

flora dos rios. Ou mesmo quando usa ferti-irrigação pode também estar 

contaminando o solo. Então tem que ter realmente esses trabalhos”.  

 

“na parte de gases você tem que estar identificando o que você está liberando 

para o ambiente. As empresas que ainda usam petróleo estão gerando enxofre. 

Quem produz metano, o gás de efeito estufa. Então nós sempre devemos estar 

buscando tecnologias para realmente diminuir o metano ou estar convertendo ele 

em aproveitamento energético como a gente faz hoje em Diamantina para ter 

menos impacto ambiental. Então você tem que analisar realmente até o ruído. O 

ruído também é um fator desagradável tanto para quem trabalha na produção como 

também para as vizinhanças. Então você tem que ter máquinas e equipamentos,  

a gente define lá um nível máximo de ruído em decibéis para não prejudicar a 

audição ou mesmo perturbar vamos dizer assim o sono da comunidade”.  

 

“procedimentos adotados para fazer o tratamento de efluentes líquidos? Bom 

todos eles são divididos em 3 fases: primário, secundário e terciário. Primário 

você lida com a parte sólida primeiramente; o secundário você lida mais com a 

parte de extrair a gordura e aumentar o oxigênio dissolvido na água e a terceira 

parte você foca mais essa parte de nitrogênio, potássio, fósforo... são os mais 

relevantes”.  
 
“na parte de fumaças nós temos várias tecnologias. Nós temos tecnologias de 

lavação de gases, onde você condensa os gases condensáveis e depois os gases 

incondensáveis você leva para a parte de filtro biológico. Ali você quebra então 

essas moléculas com biotecnologia e existem também filtros nas fábricas de 

rações, nas caldeiras, onde você... filtros de manga, a base de ciclones, 

multiciclones para você tirar as partículas sólidas do ar. Também tem em todas as 

caldeiras da empresa também. Esse para o ar. Na parte de ruídos nós temos ou 

ambientes confinados para isso ou você faz revestimentos para que absorvam e 

não comprometam a parte ambiental ou comprar equipamentos que não produzam 

ruído ou ruído abaixo do que a legislação demanda”. 

 

“nós temos resíduos vamos dizer assim, como por exemplo, as embalagens. As 

embalagens a gente faz o reciclo da embalagem, interno ou externo. Se a 

embalagem for descartada na empresa ela vai para um lugar específico e 

periodicamente ou a gente utiliza em outros aspectos tipo assim ou para lixo ou sei 

lá para guardar ingredientes. Ou então você vende para a reciclagem. Então eles 

viram polímeros de novo para produção de plástico de novo. Na parte de resíduos 

biológicos, nós temos resíduos biológicos oriundos, por exemplo, das nossas 
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enfermarias ou coisas desse tipo vai para incineração. Depois nós temos resíduos 

orgânicos que não utiliza então vai para compostagem em áreas também aprovadas 

pelos órgãos ambientais. Então para cada tipo de resíduo existe um destino ou um 

comportamento. Tudo é monitorado, quantificado e acompanhado. Se a gente 

passa esse resíduo para terceiros ele tem que ter licença ambiental. Então a gente 

tem que verificar para ver se ele  que ter a competência para tratar esse resíduo. Eu 

vi nesses dias no jornal uma empresa que estava vendendo eu acho que era 

gordura. Ele vendia para um terceiro, ele colocava num caminhão e depois 

despejava num rio. Quer dizer, isso é um assassinato realmente. Então foi pego por 

um órgão ambiental e ele foi responsabilizado realmente. Não mas eu passei para 

um terceiro. Nessa hora não adianta, a responsabilidade é sua. Então você tem que 

monitorar esse terceiro que faz esse procedimento para ver se ele realmente está 

fazendo de acordo com a legislação ambiental e com a licença de operação. Eu: 

algo similar deve acontecer com os produtores quando eles não têm a área 

suficiente que absorve os dejetos produzidos e fazem contratos com terceiros que 

absorvem essa demanda. Se o terceiro não utiliza corretamente o resíduo quem vai 

ser responsabilizado são ambos ou o produtor? Na realidade o órgão ambiental vai 

sempre na origem. No caso ali a origem é o produtor rural, mas se a empresa puder 

colaborar com tecnologias ou estar indicando quem possa fazer isso, porque eles 

são parceiros vamos dizer assim, então a gente está orientando. Mas sempre vai na 

origem, então se você compara a empresa ou vai no produtor ou vai no 

transportador”  

 

“os resíduos biológicos então são separados em recipientes específicos e vão para a 

incineração. Os que são recicláveis com pilhas, baterias recipientes adequados. 

Todas as unidades nós temos áreas específicas onde você destina os materiais, 

ferro, metais, vidros, plástico. Tudo separado para a reciclagem interna ou 

externa”.  

 

“A gente faz a auditoria interna semestral. A gente tem grupos de engenheiros 

ambientais e eles fazem vamos supor nós temos 30 plantas então um faz a auditoria 

no outro. A gente faz uma espécie de cross-chekagem. De outra unidade vai para 

outra unidade fazer a avaliação e vice-versa. Esse é a cada 6 meses. Esse é baseado 

no nosso roteiro do sistema de gestão ambiental. Depois tem o crivo das entidades 

e dos órgãos ambientais que também fazem esse tipo de avaliação 

frequentemente até porque nós temos que renovar as licenças frequentemente e 

para renovar a licença você tem que verificar frequentemente se está fazendo. Fora 

isso não se dá a licença. Então de fora a gente tem as plantas que são checadas pela 

ISO 14.000. Nós temos fiscalizadores independentes que fiscalizam as nossas 

unidades”.  

 

“todas as plantas são monitoradas constantemente ou diariamente como, por 

exemplo, as plantas que recebem as gorduras, que recebe os resíduos orgânicos, 

resíduos sólidos. Tudo isso é tratado nem diariamente, mas hora a hora. Porque 

como o fluxo é contínuo você tem que acompanhar isso, seja no aspecto de pH, 

temperatura, quantidade. E depois nós temos também monitoramentos para ver 

se ouve efeitos correlatos, ou seja, são análises internas e externas de 

acompanhamento. DQO, DBO a gente faz internamente. Nós temos laboratórios 

em todas as plantas para analisar esse aspecto. Oxigênio dissolvido, sólidos e 

graxas. Tudo isso a gente mede internamente. E tem a parte microbiológica 

também. A gente mede também a parte microbiológica”.  

Proativas: integração de 

todas as àreas funcionais 

da empresa. A alta 

administração é 

comprometida com o 

desenvolvimento 

sustentável. São empresas 

que possuem uma 

capacidade de prevenção 

“A empresa X entrou no índice I50 nas ações da Bovespa,  justamente porque ela 

tem uma política de sustentabilidade”.  

 

“Nós temos um centro de educação ambiental que é usado justamente para a 

comunidade para conhecer a fauna e a flora daquela região”.  

 

“a outra corrente é a busca da inovação e ser pioneiro [...] a busca de alternativas, 

te itens que ocupem menos recursos naturais. Isso é objetivo do nosso time 

continuamente”.  
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que inclui, planejamento, 

monitoramento e 

antecipação, com 

sistemas que respondem a 

questões ambientais 

internas e externas. Estão 

na vanguarda das 

inovações ambientais e se 

preocupam ativamente 

com iniciativas 

ambientais. 

 

“Nós temos a auditoria de fornecedores. Todos os nossos fornecedores são 

auditados pelo menos uma vez por ano e lá no check list tem os aspectos que a 

gente chama de alimento seguro, onde também tem a parte ambiental. Então nós 

não compramos de ninguém que esteja ferindo o meio ambiente. Todos devem 

operar com as licenças ambientais e se eles tiverem a licença ambiental vamos 

dizer assim como uma condicionante para atuação, isso é registrado e nós 

acompanhamos a implantação da condicionante por que se ele não atende a 

condicionante ele passa a ser desqualificado como fornecedor”.  

 

“Só de automatização nós temos 18 linhas para a empresa. Isso é tecnologia de 

primeiro mundo. Fábricas que tiveram investimentos nós temos 6 fábricas 

renovadas. Mais de 200 milhões de reais investidos só no ano passado (se referia a 

2009)” 

 

“todo o nosso projeto tem, o balanço de massa que a gente chama e dentro do 

balanço de massa você tem também a parte energética”.  

 

“hoje nós somos pioneiros na parte de teores de metano e de sistemas de gestão 

suínos e na parte também de origem da matéria-prima fora da área desmatada da 

bio Amazônia, também somos pioneiros nisso e na parte de reciclagem da água”.  
Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme a fala do Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade no mínimo as unidades 

industriais da divisão suínos e aves do Grupo Multinacional seguem as exigências legais. 

Como a empresa cresceu com a aquisição de outras, é natural que não haja uma padronização. 

A empresa está realizando um trabalho neste sentido aplicando a mesma política para todas, 

haja vista que esse é um processo gradual aliado ao período de aquisição das unidades fabris e 

políticas que vigoravam nas organizações as quais as mesmas pertenciam anteriormente. O 

entrevistado mencionou também que a legislação brasileira hoje é muito similar à legislação 

internacional. Tanto que quando um cliente entra em contato para comprar os produtos da 

empresa X das unidades industriais localizadas no Brasil, normalmente a empresa está apta 

para comercializar. Isso pode ser reflexo das diversas reuniões inter-países que versaram 

sobre aspectos ambientais. O que pode diferenciar um pouco é a tecnologia aplicada. Como o 

Brasil possui àrea territorial ampla, é hábito utilizar o sistema biológico nos tratamentos. Por 

possuir mais àrea e mais tempo de retenção dos resíduos e nos países mais industrializados 

onde há menos àrea disponível, os mesmos são obrigados a aplicar mais tecnologia usando 

sistemas de ultra-filtragem, o que denota a existência de práticas ambientais reativas. 

O Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade destacou que  

 

toda empresa consciente cuida dos investimentos ambientais e aquelas que não estão 

fazendo estão ilegais. Cedo ou tarde vai acontecer uma operação da procuradoria 

pública ou do próprio orgão ambiental no sentido de estar exigindo isso. Ou a 

própria comunidade. Hoje também a comunidade reclama se você está com barulho, 

se você está com poeira, se você está com cheiro. A comunidade faz a sua própria 

manifestação. 
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No que se refere às estratégias preventivas estão diretamente associadas à 

incorporação de tecnologias no processo de produção e tratamento de resíduos para minimizar 

a poluição ocasionada pelos processos. Há uma preocupação em aumentar a eficiência e com 

isso a melhoria contínua. A fala retrata também o cuidado em âmbito federal que a legislação 

prevê de contratar funcionários do governo para fiscalizarem a linha de produção
12

 . Essa 

também é uma importante estratégia preventiva, assim como as auditorias que contribuem 

para aperfeiçoar as atividades internas e para gerar produtos de qualidade. 

O entrevistado também mencionou que 

 

O cliente exige a redução do uso de embalagens por que legislações de países como 

a Alemanha e o Japão em termos de co-responsabilidade do produtor sobre a 

embalagem que vai ser desperdiçada depois é muito intensa. Então os nossos 

clientes nos demandam em criar alternativas de redução de embalagens, sendo na 

primária e na secundária. Então são projetos específicos desenhados para clientes 

usando menos embalagens. Por exemplo, um mini pallet, atingamente se exportava 

muitas caixinhas de 10 a 15kg, então para alguns clientes essa caixinha não existe 

mais, mas existe um contêiner de papelão onde você coloca os produtos lá dentro e 

isso exporta. 

 

Além disso, foi destacado na fala do entrevistado de que a realização de investimentos 

ambientais e a criação de uma política de sustentabilidade se dá por que há uma demanda 

externa à empresa, a medida em que a sociedade se movimenta em relação a isso ocorrem 

essas pressões sobre a empresa. E também porque a empresa X quer ser percebida pela 

sociedade, pelos clientes e pelos consumidores como sendo realmente uma empresa de 

sustentabilidade, buscando a preferência pelos produtos com a sua marca. 

Outras ações que a empresa X desenvolve para minimizar os impactos causados pelas 

atividades produtivas, na percepção do Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade envolvem  

desde a certificação da produção agropecuária e compostagem da cama do aviário (a 

fermentação dela transformando ela em adubo). É uma forma de minimizar o impacto por 

meio do tratamento adequado para fermentação de resíduos de suínos e resíduos líquidos que 

geram metano. Outra alternativa consiste em tentar converter esses materiais em energia 

também é uma forma de minimizar o impacto.  

As ações ambientais se estendem também à montante da cadeia produtiva, junto aos 

produtores rurais, pois a empresa X auxilia os mesmos a obterem a licença ambiental de 

                                                           
12 A contratação de agentes de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal está prevista na Lei No. 1.283, de 

18 de dezembro de 1950. Essa Lei estabelece a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e 

sanitário de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos 

vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito. 



119 

 

operação e contribui para que o produtor receba a certificação da produção agropecuária. 

Colabora para que o produtor tenha acesso às melhores práticas de produção a exemplo da 

compostagem da cama de aviário
13

. No caso dos resíduos de suínos que também geram 

metano, há um incentivo  por parte da Organização das Nações Unidas (ONU) para converter 

isso em energia e minimizar o impacto ocasionado, e a empresa X desenvolve práticas para 

reduzir a poluição da atmosfera, da água e do solo, premissas assumidas ao se tornar 

signatária do Integrated Pollution Prevention and Control, um conjunto de normas e 

obrigações as quais as empresas estabelecidas na União Européia devem respeitar e a empresa 

possui unidades industriais naquele continente. Além disso,  por ser membro do Climate 

Change Levy, apresenta um sistema de compensações de impostos e taxas que visa incentivar 

as empresas estabelecidas no Reino Unido a aumentarem a eficiência energética e reduzirem 

as emissões de carbono. E essas práticas estão sendo implantadas também em unidades 

brasileiras. 

Além disso, o entrevistado ressaltou que a empresa possui um sistema de gestão 

ambiental que é baseado na ISO 14001 e está aplicado em todas as unidades, entretanto, estão 

certificadas pela norma ISO 14001 somente as unidades A, G e o Porto Privado em Itajaí –  

conhecido por Braskarne. Este último é o primeiro porto privado que utiliza o conceito de 

controle ambiental no Brasil. Nele desde o momento em que o navio aporta já recebe proteção 

e monitoramento para qualquer risco que possa ocorrer como vazamento de óleos, riscos de 

alimentos e na parte sanitária.  

Há uma preocupação intensa na corporação XX para a realização de investimentos em 

tecnologias que minimizem custos, desperdícios e geração de efluentes, porque estes 

requerem uma demanda de tempo e de recursos para serem tratados e monitorados. Havendo 

redução da geração dos mesmos, diminui proporcionalmente o investimento realizado nessa 

área de tratamento. Ainda, há uma preocupação com a geração de poluição sonora haja vista 

que a comunidade demanda a adesão aos padrões legais. O entrevistado salienta que “Hoje 

também a comunidade reclama se você está com barulho, se você está com poeira, se você 

está com cheiro. A comunidade faz a sua própria manifestação”. Há a necessidade de ser 

realizada a análise do ruído provocado dentro da indústria no processo de produção, gerado 

pelo processamento industrial, pelas máquinas, equipamentos e pessoas. Tem que ter 

máquinas e equipamentos, que levam em consideração um nível máximo de ruído em 

decibéis, para não prejudicar a audição ou mesmo perturbar o sono da comunidade (são 75 

                                                           
13

 Processo no qual ocorre a fermentação dos dejetos transformando-os em adubo. 
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decibéis o máximo permitido na periferia). Isso deve ser mensurado por equipamentos. “Se 

você tem mais, você tem que tomar providências para amenizar esse ruído ou trocar o 

equipamento”, destaca o entrevistado.  Portanto, além da preocupação interna há fiscais 

sociais que auxiliam nesse processo de monitoramento e cobrança, haja vista que são 

pertencentes à sociedade.  

A limitação existente consiste na inculturação de todos esses projetos sustentáveis 

dentro da organização e está associada ao aspecto rotação dos funcionários. “Na medida em 

que o país vai crescendo 5 a 6% ao ano vamos dizer assim, há uma demanda de mão-de-obra 

e de profissionais que hoje não está disponível no mercado” – principalmente no nível 

operacional. Esse aspecto contribui para aumentar o índice de rotatividade dos funcionários 

que, por vezes, permanecem por pouco tempo trabalhando ali. “Então você não consegue 

aplicar a cultura da empresa naqueles profissionais porque eles ficam pouco tempo. Muitos 

deles ficam no máximo 1 ano e já estão saindo. Então tem que começar tudo de novo do zero” 

destaca o entrevistado. Diante desse contexto, a tendência é partir para a automatização. Só no 

ano de 2010 foram instaladas mais 18 linhas automáticas nas plantas industriais brasileiras de 

suínos e aves.  

Outro aspecto salientado, é a possibilidade e as oportunidades existentes para 

economizar na utilização dos recursos. Segundo o entrevistado há muitas oportunidades 

mapeadas pela empresa e a cada ano aparecem outras. As mesmas dizem respeito à energia 

elétrica, ao consumo de água, de detergente. Como o Grupo Multinacional prima pelo 

alimento seguro, a empresa procura minimizar o uso de sanitizantes, detergentes. As 

tecnologias que têm sido lançadas corroboram para o Grupo Multinacional ter êxito nesse 

objetivo. Entre elas podem ser citadas a utilização da alta pressão  para reduzir o consumo de 

água, a preocupação em reduzir o uso de papel e embalagens, pois isso gera um volume 

grande de lixo de difícil processamento o que leva a ser mais viável não produzi-lo. Ainda há 

além disso, em nível de produção, uma preocupação com a genética e ambiência, no sentido 

de usar cada vez menos ração para produzir mais carne. Ou seja, produzir mais proteína 

animal usando menos proteína vegetal.  

Portanto, existe uma preocupação em minimizar o uso de recursos ao longo de toda 

cadeia produtiva, primando pela eficiência e melhoria contínua. Isso também se reflete na 

política de optar por tecnologias diferenciadas para o mesmo tipo de atividade porque o 

ambiente é diferente. O entrevistado exemplifica com o seguinte caso da região da unidade 

B/SC onde o impacto da oscilação de temperatura é mais alto (é uma região com temperaturas 

elevadas). Ali há a necessidade do Grupo Multinacional optar por um tipo de tecnologia mais 
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físico-químico e relacionado a microbiologia. Entretanto, uma planta industrial localizada em 

Jaraguá do Sul/SC, onde não há área física disponível para a utilização desta tecnologia houve 

a necessidade de uso do valo de oxidação. Isso evidencia que a empresa trabalha com a 

tecnologia disponível, adaptando-a a cada região. Logo, mesmo os processos sendo similares, 

não necessariamente farão uso da mesma tecnologia, mas daquela que se tornar mais eficiente 

para o contexto industrial da região. Isso comprova a variação da tecnologia nas plantas 

industriais do Grupo Multinacional, sempre associado à melhoria contínua e excelência em 

performance. 

Por conseguinte, esta política de melhoria contínua declarada estaria dando indicativos 

da existência de compromisso com a sustentabilidade, ou pelo menos do entendimento de que 

esta postura é importante, seja para o atendimento das imposições legais, seja para a imagem 

da organização junto a sociedade. Outro trabalho condizente com a sustentabilidade é o 

projeto encaminhado há 2 anos com o governo federal, para que o congresso aprove realmente 

a revisão do RIISPOA – Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal, porque a ultima revisão foi feita, em 1976 em aves e em suínos em 1950 

ainda. Todas as organizações industriais atendem o RIISPOA, que prevê o uso de tecnologias 

que hoje são consideradas ultrapassadas. Por isso, está orientando para o uso de recursos 

naturais de forma excessiva. O entrevistado destaca que a tecnologia evoluiu bastante e que o 

Grupo Multinacional trabalha olhando os meios e os fins. Cita como exemplo o uso da água 

(meio) para processar os alimentos e obter um produto seguro (fim). Nesse caso não basta 

medir a água, mas mensurar o produto acabado. Se houver a possibilidade de produzi-lo com 

menos água, melhor. Entretanto hoje, devido à legislação brasileira ultrapassada, exige-se o 

uso de mais água, considerando que dessa maneira o alimento processado será mais seguro, 

mesmo que já esteja provado cientificamente que essa prática envolve mais risco, afirma o 

entrevistado.  

Isso sinaliza para um importante  desafio do contexto brasileiro que consiste em mudar 

a legislação e o RIISPOA, para conseguir reduzir de maneira mais rápida o impacto ambiental 

que as organizações alimentares causam decorrentes de seus processos produtivos defasados 

mas atrelados à legislação vigente. 

A empresa também realiza auditorias juntos aos fornecedores para assegurar o 

atendimento dos requisitos ambientais pelos fornecedores de insumos. Nesses casos, as 

mesmas são realizadas anualmente e há 3 classificações dos fornecedores: inapto, se ele é 

classificado como inapto fica abaixo de 65% no check list e nesse caso ele não pode fornecer 

insumos para a empresa e é descadastrado do sistema. A segunda classificação consiste em 
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aprovado condicionalmente, na qual o referido fornecedor tem um tempo para fazer as 

adequações que são necessárias, seja no quesito qualidade, no quesito segurança, no quesito 

ambiental e outros que são qualificados. Estes insumos são monitorados pela empresa X 

quando ingressam na cadeia produtiva da empresa. Ocorrendo algum desvio o fornecedor é 

notificado e persistindo o mesmo uma auditoria é proposta. Portanto, a empresa X trabalha 

com auditoria e monitoramento de entrada, importante indicadores de estratégia ambiental 

proativa.  

Sobretudo, é importante salientar que há clientes da empresa X que exigem auditoria 

ambiental para fazer a compra. Alguns exigem pelo menos os parâmetros do Banco Mundial e 

que a indústria atenda à licença ambiental de operação com acompanhamento diário, anual, ou 

mensal deste atendimento. E há clientes mais rigorosos como o McDonald`s que exige ainda 

redução de gases de efeito estufa, redução de consumo de água e de energia, destaca o 

entrevistado. Essas são também evidências da preocupação para implantar práticas ambientais 

proativas, em função da exigência de clientes. 

Diante disso, há a necessidade de buscar tecnologias para identificar o que é liberado 

de metano para o meio ambiente e diminuir as quantidades ou convertê-lo em aproveitamento 

energético, a exemplo do que a empresa X faz em Diamantino/MT para ter menos impacto 

ambiental. A empresa possui tecnologias de lavação de gases, onde estes são condensados e  

os incondensáveis são conduzidos para a parte de filtro biológico para  a quebra das moléculas 

com biotecnologia.  Existem também filtros nas fábricas de rações, nas caldeiras, onde com 

filtros de manga, a base de ciclones, multiciclones são extraídas as partículas sólidas do ar. 

Estes estão presentes em todas as caldeiras da empresa.  

No transporte a empresa também gera poluição com o deslocamento dos produtos e 

insumos utilizando caminhões e veículos pesados. Nesse caso, há um trabalho que está sendo 

realizado para utilizar as linhas ferroviárias que permitem amenizar o impacto, e diminuir a 

geração de monóxido de carbono e gás carbônico da queima do diesel. Outro projeto em 

andamento é o do biodiesel aproveitando gorduras vegetais e animais que compensem 

transformar em biodisel para não utilizar o diesel que vem do petróleo. No processo 

industrial, há uma preocupação de cada vez mais comprar máquinas e equipamentos que usem 

menos água.  

No que diz respeito ao tratamento de efluentes líquidos, ocorrem em 3 fases: o 

primário que lida com a parte sólida primeiramente; o secundário que lida mais com a parte 

de extrair a gordura e aumentar o oxigênio dissolvido na água e a terceira parte foca mais o 

nitrogênio, potássio, fósforo que são os elementos mais relevantes.  
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Os resíduos biológicos são separados em recipientes específicos e vão para a 

incineração. Os que são recicláveis com pilhas, baterias também são colocados em recipientes 

adequados. Todas as unidades têm áreas específicas para destinar os materiais, ferro, metais, 

vidros, plástico. Tudo separado para a reciclagem interna ou externa. 

A empresa realiza a auditoria interna semestral. Tem grupos de engenheiros 

ambientais que fazem uma espécie de cross-chekagem. Essa auditoria ocorre a cada 6 meses e 

é baseada no roteiro do sistema de gestão ambiental. Ainda tem o crivo das entidades e dos 

órgãos ambientais que também fazem esse tipo de avaliação frequentemente até porque há 

uma necessidade de renovar as licenças frequentemente. Nas unidades que possuem a ISO 

14.001 implantada há os auditores independentes que fazem auditorias anuais. 

 Na percepção do Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade, o grande desafio para a 

área de recursos humanos é que a política ambiental envolve fundamentalmente a parte 

comportamental. Porque educar as pessoas, sensibilizar as pessoas para que elas percebam a 

importância da gestão ambiental, o cumprimento da política ambiental e qual o impacto que 

isso tem para a empresa é desafiador.  

O desenvolvimento de uma postura ambientalmente consciente acontece por meio de 

uma política de sustentabilidade na empresa. Há comitês e equipes de melhoria contínua, que 

visam desenvolver e implementar projetos seja de melhoria e de educação ambiental. E além 

disso, a empresa tem uma estrutura que está direcionada para isso. Há profissionais na área de 

saúde, segurança e meio ambiente que monitoram os atenuantes para reduzir poluições 

ambientais e que trabalham o aspecto da educação ambiental.  

Acerca dos motivos da empresa adotar os projetos de sustentabilidade, estes estão 

associados ao fato da empresa X trabalhar com o risco inerente ao processo de transformação. 

Isso requer a adoção de controles para que haja capabilidade para a sua execução a 

fiscalização externa por um órgão ambiental, os danos ocasionados por acidentes e o reflexo 

na imagem e na marca da empresa são outros motivadores a adoção de projetos de 

sustentabilidade. 

Sobretudo, hoje a indústria de transformação está muito visada seja por ONGs, seja 

por órgãos de clientes consumidores e que estão demandando fortemente ações dos 

frigoríficos. “O sistema de crédito e financiamento das empresas também está sendo 

questionado. Você está financiando uma empresa que está prejudicando o meio ambiente, 

então a empresa que está financiando também é impactada por isso” destaca o entrevistado. O 

cliente também, se ele compra de um fornecedor que impacta o ambiente, ele também está 

sendo mal visto. Hoje existe de forma natural uma cobrança entre as partes de forma intensa. 
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O órgão ambiental cobra das empresas, a comunidade cobra das empresas, o cliente cobra das 

empresas, as empresas tem que cobrar do fornecedor. Existe um circulo virtuoso em cima 

disso e que vem gerando uma curva de crescimento da conscientização ambiental muito forte. 

“E o Brasil é um dos líderes nesse aspecto” salienta o entrevistado. 

Hart (1995) e Menguc e Ozanne (2003) já manifestavam esse pensamento de que as 

empresas passariam a delimitar os seus negócios dependentes do ambiente natural. E para 

lidar com a dinamicidade do ambiente verde, as empresas desenvolvem habilidades e 

capacidades que devam comungar com essa realidade, de forma a manterem-se competitivas.  

Neste momento percebe-se que embora a empresa esteja tentando imprimir uma 

postura ambientalmente inovadora e de adoção de práticas pioneiras e proativas, está 

sobremaneira atendendo às demandas já existentes dos consumidores e da legislação 

específica para o setor. Por isso, podemos classifica-la como tendo uma postura reativa (caso 

do canal de atendimento ao consumidor e atendimento mínimo a legislação brasileira). São 

evidências da existência de práticas preventivas (a adoção do sistema de gestão ambiental 

certificado pela ISO 14.001, o monitoramento do tratamento de efluentes líquidos, adoção de 

tecnologias para minimização do impacto gerado pelo processo produtivo e o monitoramente 

de gases e ruídos). 

b) Gerente de Desenvolvimento Organizacional 

O quadro 18 apresenta as estratégias ambientais do Grupo Multinacional mencionadas 

pela Gerente de Desenvolvimento Organizacional. 

 

Quadro 18: Estratégias ambientais do Grupo Multinacional na percepção da Gerente de 

Desenvolvimento Organizacional 
Estratégias ambientais Gerente de Desenvolvimento Organizacional 

Reativas: as empresas 

somente atendem a 

legislação, buscando 

minimizar os aspectos e 

impactos ambientais 

negativos 

“A àrea de recursos humanos não se coloca como especialista em meio ambiente e 

a gente realmente dá um suporte para a àrea responsável no que for necessário, 

o que é basicamente a divulgação, comunicação, suporte no treinamento mas 

não na elaboração da estratégia em si”.  

Preventivas: consiste na 

incorporação de medidas 

de prevenção contra a 

ocorrência de poluição 

das etapas de produção 

“a gente atende muito pela demanda e pela solicitação. Nós somos responsáveis 

pelos processos, pelas políticas, pelas ferramentas de gestão de pessoas que dão 

suporte para as outras àreas fazerem a gestão e demandas específicas também que 

a gente atende e que poderia ser uma dessas demandas a própria estratégia da àrea 

ambiental que vem da àrea específica”.  

 

“no meu entendimento a política ambiental envolve bastante comportamento. E 

dentro da àrea de recursos humanos esse é o grande desafio por que educar as 

pessoas, sensibilizar as pessoas para que elas percebam a importância da gestão 

ambiental, o cumprimento da política ambiental e qual o impacto que isso tem para 

a empresa se tem uma empresa que quer se colocar/se posicionar como 

sustentável. O impacto pra ela e também toda essa questão ambiental envolve 

também a visão do próprio meio, a comunidade, os clientes. Então, passar para os 
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nossos funcionários toda essa abrangência, toda essa importância, que eu acredito 

que seria o nosso maior desafio”.  

 

“Toda a parte de segurança do trabalho, segurança, saúde e meio ambiente estão 

dentro de uma mesma diretoria. A gente considera que é uma àrea obrigatória. 

Então os treinamentos que são relacionados a esses 3 assuntos os funcionários 

todos tem que passar. Mas o mais forte, o que tem mais fundamentos estruturados 

é o da segurança que é uma preocupação em todas as plantas e dentro da política 

ambiental essa parte de comunicação, de divulgação da política”. 

Proativas: integração de 

todas as areas funcionais 

da empresa. A alta 

administração é 

comprometida com o 

desenvolvimento 

sustentável. São empresas 

que possuem uma 

capacidade de prevenção 

que inclui, planejamento, 

monitoramento e 

antecipação, com 

sistemas que respondem a 

questões ambientais 

internas e externas. Estão 

na vanguarda das 

inovações ambientais e se 

preocupam ativamente 

com iniciativas 

ambientais. 

“A empresa X como uma empresa que quer se colocar como sustentável ou 

ambientalmente responsável é importante que os funcionários tenham esse 

conhecimento. Que saibam que essa questão ambiental não é uma questão de 

modismo, mas sim ela é estratégica para a organização. Por que ela impacta na 

visão do cliente, na visão da comunidade e também na própria estratégia da 

empresa, de ser uma empresa ambientalmente correta e responsável”.  

 

“A Diretoria elabora as próprias campanhas, o que eles pretendem com relação a 

educação ambiental, que pode ser interna, não só voltada a funcionários, mas 

também voltada a comunidade”.  

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme fala da Gerente de Desenvolvimento Organizacional, o setor de RH 

desenvolve ações de suporte para os demais setores da empresa, no intuito de treinar, divulgar 

e comunicar as estratégias de cunho ambiental do Grupo Multinacional para todos os 

colaboradores. Essas falas descritas no Quadro 18, são evidências de uma postura reativa do 

departamento de recursos humanos da empresa. Outro aspecto salientado pela entrevistada, 

diz respeito a adoção de ferrramentas para conscientizar para a mudança comportamental 

estar associada a solicitação dos setores e o treinamento em saúde, segurança e meio ambiente 

ser obrigatório. Portanto, o setor predominamentemente reage as exigências legais para adotar 

políticas de treinamento, comunicação e divulgação interna e a cobrança dos outros 

departamentos. 

A única ação que pode ser enquadrada como proativa é tornar a àrea ambiental 

estratégica para a organização. E isso demanda o envolvimento de todos os colaboradores 

para que a tratem dessa maneira e desenvolvam as suas ações em sintonia com a premissa 

estabelecida pelos gestores administrativos, que querem se tornar pioneiros e inovadores no 

âmbito ambiental. E para viabilizar isso, a educação ambiental é a premissa básica. 
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Portanto, os trechos da entrevista analisados mostram que a conduta da empresa vai ao 

encontro de uma estratégia de prevenção de poluição, que conforme destaca Hart (1995) 

almeja minimizar ou eliminar as emissões de gases, efluentes e desperdícios de uma firma, 

por meio do contínuo aperfeiçoamento das suas operações. Para atingir esse propósito, os 

resíduos podem ser eliminados, reduzidos, armazenados, tratados, reciclados ou reutilizados, 

com o uso de equipamentos de controle de poluição, substituição de materiais ou inovação no 

processo produtivo. O Grupo Multinacional ao proceder dessa forma, pode reduzir os seus 

custos, aumentar a sua produtividade e eficiência e, por consequência, sua lucratividade. Tal 

estratégia permite vantagem competitiva lastreada em custos, o que é interessante para a 

sustentabilidade financeira da organização.  

c) Gerente de Produção 

O Quadro 19 apresenta as estratégias ambientais salientadas pelo Gerente de 

Produção. 

Quadro19: Estratégias ambientais salientadas pelo Gerente de Produção 
Estratégias ambientais Gerente de Produção 

Reativas: as empresas 

somente atendem a 

legislação, buscando 

minimizar os aspectos e 

impactos ambientais 

negativos 

“Nós hoje temos sistema de tratamento de efluentes primário e secundário que 

são feitos e projetados para atender a demanda legislativa e a demanda de 

tratamento mesmo, de sustentabilidade”. 

 

“em algumas unidades nós temos limitação de uso dos recursos e elas tendem 

mesmo em função da legislação”.  

 

“nós temos regiões que por exemplo com o uso da àgua não tem uma 

disponibilidade de àgua para fácil aquisição mesmo que tu use essa àgua e 

retransfira ela atendendo a legislação mas ela não volta pro meio ambiente, tu não 

tem esse recurso disponível”.  

 

“Há 30 ou 40 anos o pensamento era um pouco diferente, pensando que isso não era 

problema, mas hoje não, hoje as unidades, as novas unidades e as unidades que vão 

passar por um processo de ampliação elas devem ser, elas são mais do que devem 

ser avaliadas se existem esses recursos e existe essa necessidade de ampliação. 

Então é levado em consideração os recursos que nós vamos utilizar e voltar para 

o meio ambiente atendendo 100%  a correta utilização. E também uma unidade 

nova apesar de ter todos esses recursos ela deve ser muito eficiente”.  

 

“sempre que você vai aplicar um novo produto você tem que seguir a legislação e 

legislação não é só o Ministério da Agricultura ou a ANVISA, tem que seguir a 

FATMA aqui ou o IBAMA, então tu acaba sempre levando em consideração. É 

claro que se tu já tens esse produto disponível e tem máquinas e equipamentos 

disponíveis para produzir aquele produto você não precisa repetir a avaliação por 

que ela já foi feita por outra anteriormente. Mas certamente de forma direta ou 

indireta é feita a avaliação”.  

Preventivas: consiste na 

incorporação de medidas 

de prevenção contra a 

ocorrência de poluição 

das etapas de produção 

“Hoje a gente sai cada vez mais do petróleo para ir buscar energias renováveis tipo 

biomassa”. 

 

“Tu tens ali possibilidades de contaminações cruzadas e então tem que atender as 

condições da legislação, as condições operacionais, as condições de fluxos. E isso 

não é uma questão de papel, não é uma questão só de procedimento, mas é uma 

questão de método e disciplina. Todas essas unidades são auditadas não só pelos 

nossos auditores internos e pelo serviço de inspeção federal. É auditada pelo 
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governo constantemente, pelos governos e até por missões de outros países. Então 

nós estamos sempre mantendo essas condições e buscando a excelência no 

atendimento desses itens”.  

 

“Nós temos nas unidades grupos de trabalho. O grupo gestor de energia, liderado 

por um gestor macro da matriz energética, que é um engenheiro, que tem grupos na 

planta buscando as melhores práticas ou buscando melhores atendimentos dentro da 

fábrica. Grupos específicos de uso da àgua ou de reutilização da àgua. Grupos 

específicos de reciclagem, como alguns resíduos plásticos ou de própria embalagem 

secundária. E esse grupo é específico para poder estar buscando esses 

aproveitamento total dos insumos que nós usamos na indústria”.  

 

“Nós temos também buscado tecnologias de biodigestor”.  

 

“O cliente vem exigindo a redução do uso de embalagens”.  

 

“as unidades nos últimos anos vem passando por adequações que visam o aumento 

de produtividade, o aumento de eficiência e também a melhora desses recursos que 

visam a questão ambiental [...] e o mesmo acontece com os recursos humanos 

também. Os colaboradores que trabalham com nós passam constantemente por 

capacitações com os próprios gestores nessa parte ambiental que buscam fazer uma 

conscientização do melhor uso, do uso racional”. 

 

“quando chega aquela embalagem ela tem que ser utilizada na íntegra. Então as 

vezes não é só pelo equipamento  mas é pela consciência de utilização desse insumo 

para que ele não venha a gerar mais resíduos e depois eu tenha que criar uma 

indústria de reciclagem. Então é ter o aproveitamento, se evitar o desperdício, 

evitar a quebra desse insumo para você poder aproveitar 100% dentro dessa cadeia”.  

 

“as tecnologias hoje são escolhidas por diversos fatores, o ambiental é um mas elas 

são definidas por diversos fatores, muito ligado ao futuro, ou seja, qual é o tipo de 

produto que nós estamos buscando. Que nós estamos buscando no mercado para 

vender, o que nós queremos ganhar em produtividade e eficiência. Então a partir 

daí, definida essa parte comercial, essa parte de produto, entra nessa parte produtiva, 

nessa parte técnica é que nós começamos a buscar o que existe no mercado hoje. O 

mercado hoje está tendo uma tendência para esse tipo de equipamento que vai ser 

mais completo. Mas em alguns casos nós nos deparamos com um equipamento que 

atende, mesmo sendo um equipamento importado, um equipamento que já visa a 

questão de segurança, a questão ambiental, a questão de produtividade, muitas vezes 

ele não atende uma questão mínima que nós entendemos. Então o nosso critério ele 

deve ser feito e deve ser cada vez mais crítico, mesmo que tu teste ele comprando 

um equipamento de alta tecnologia”.  

 

“antes de fechar uma negociação para comprar uma nova tecnologia nós envolvemos 

a àrea de segurança, a àrea ambiental, a àrea de engenharia de aplicação, a àrea 

de projetos, a àrea produtiva e a àrea de pesquisa e desenvolvimento, E também a 

matriz energética. Então nós dentro dessas famílias, cada um tem a oportunidade 

de falar sobre esses equipamentos. Então alguns projetos antes de embarcar nós 

chegamos a fazer uma auditoria, definir alguns planos de ação e esse equipamento já 

vem com a adaptabilidade para nossa realidade. Por exemplo, na unidade eu viso a 

redução da àgua. Então eu vou buscar o equipamento que tenha o menor consumo de 

àgua. Eu não tenho disponibilidade de energia elétrica em muitas unidades. Então 

esse equipamento ele deve visar um baixo consumo de energia elétrica. Eu viso, eu 

não tenho muita disponibilidade de vapor. Então nós visamos sempre aquele 

equipamento que tem um menor custo ou tem  a menor utilização dos recursos 

naturais.”. 

 

“Hoje o consumidor não paga mais, mas ele pode dar a preferência. Então a 

variável ambiental ela é um importante quesito seja no apelo de um processo 

mais enxuto utilizando menos recursos ou seja até na hora de manusear ou de jogar 
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as embalagens fora. Mas eu diria que nós estamos apenas no início. Eu acho que vai 

ter uma curva de aceleração muito grande desses quesitos aí”.  

 

“Na àrea de produção nós temos a transformação e a transformação exige a 

utilização de recursos. Recursos em todos os sentidos. E é realmente aí que devem 

ser as nossas ações. E ali que deve ter as novas tecnologias, os novos conceitos, as 

novas aplicações de equipamentos e programas sustentáveis, programas que visam 

essa redução” 

Proativas: integração de 

todas as areas funcionais 

da empresa. A alta 

administração é 

comprometida com o 

desenvolvimento 

sustentável. São empresas 

que possuem uma 

capacidade de prevenção 

que inclui, planejamento, 

monitoramento e 

antecipação, com 

sistemas que respondem a 

questões ambientais 

internas e externas. Estão 

na vanguarda das 

inovações ambientais e se 

preocupam ativamente 

com iniciativas 

ambientais. 

“Na verdade nós devemos sempre trabalhar proativamente. As ações devem ser 

proativas”.  

 

“Numa àrea tão importante como essa nós devemos estar vendo qual é a tendência 

do mercado, qual é a tendência para o futuro. Ver quais são as nossas tecnologias, 

o que nos espera daqui a 5 ou 10 anos para nós estar agindo proativamente e poder 

atender essa demanda, tanto na parte produtiva, tanto na parte ambiental e como 

qualquer outro item”.  

 

“Nós estamos sempre buscando a autosuficiência interna de cada agroindústria. 

O que há alguns anos era resíduo hoje são matérias-primas para uso em outra cadeia 

alimentar. Por exemplo, hoje nós em alguns resíduos que são borras de alguns 

sistemas de tratamento de alguns efluentes já se transformam em produtos, em 

matéria-prima para alimentação do próprio frango. Então você vai transformando 

essa unidade produtiva, processando 100% dessa matéria-prima, não deixando 

resíduo. O resíduo acaba sendo uma matéria-prima”.  

 

“Temos também a parte de geração de créditos de carbono, que são projetos que 

nós já aplicamos e estamos em fase de processo na ONU para ser reconhecido como 

projeto de geração de crédito de carbono, para a gente vender depois esse projeto 

para os países desenvolvidos que já destruíram a natureza no passado”.  

 

“uma fábrica nova por exemplo que nós vamos construir para aumentar a produção 

da empresa X e isso vai acontecer constantemente ela deve usar todas as melhores 

práticas não só do Brasil, que nós usamos atualmente, mas sim mundial. Por outro 

lado ela é um limitante em relação a projetos passados, mas ela não é restritiva no 

projeto de produção para o futuro desde que respeite toda essa condição de 

recursos”. 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme salientou o Gerente de Produção a empresa atende a demanda legislativa 

para fazer o tratamento de efluentes, o que denota ser uma prática reativa. Quanto as 

estratégias reativas, as práticas de adoção de energias renováveis e realização de auditorias 

internas mostram que a empresa reage as demandas de clientes e as tendências ambientais que 

sinalizam para uma carência de petróleo em um futuro próximo, o que demanda a 

incorporação de outros tipos de energia para movimentar o processo de transformação de 

matérias-primas em produtos industrializados. Outrossim, há evidências de que a empresa 

também adota práticas proativas, quando o entrevistado menciona a preocupação com a 

autosuficência de cada unidade industrial, a adoção de uma postura proativa na tomada de 

decisão, a adoção/implementação formalizada de projetos de geração de créditos de carbono e 

o uso das melhores práticas nas unidades industriais. 
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Sobremaneira, a postura da organização na percepção do Gerente de Produção está 

associada ao processo de gerenciamento da cadeia de valor e dos produtos oriundos da 

mesma. Essa percepção vai ao encontro dos dizeres de Hart (1995) que menciona que a 

estratégia de gerenciamento de produtos, focaliza o design do produto, notadamente, sua 

composição e o impacto das fases de seu ciclo-de-vida na natureza. Procura eliminar ou 

reduzir o uso de materiais não renováveis e tóxicos na sua composição (tanto no processo 

produtivo quanto no produto em si), assim como em habilitar o produto para reuso, 

reciclagem ou descarte ecologicamente seguro. Igualmente, permite à empresa evitar negócios 

ambientalmente arriscados, redesenhar o sistema de produção para reduzir passivos 

ambientais e desenvolver novos produtos a menores custos. A vantagem pode ser alcançada 

antecipando as ações dos concorrentes pelo acesso preferencial ou exclusivo a importantes e 

limitados recursos (matéria-prima, localização, consumidores) ou estabelecendo regras, 

regulamentos ou padrões que são especificamente ajustados às capacidades da firma. Esse 

comportamento de se antecipar aos concorrentes, faz com que a estratégia adotada pelo Grupo 

Multinacional possa subsidiar a firma na construção da reputação e do posicionamento de 

diferenciação, por meio da inovação no âmbito do mercado de produtos “verdes” e 

pioneirismo sustentável. 

Tomando por base a Visão Baseada em Recursos a efetividade da estratégia ambiental 

na geração de vantagem competitiva para a organização está associada às características dos 

recursos e capacidades inerentes às iniciativas da empresa X. A estratégia ambiental da 

empresa X se operacionaliza por meio de iniciativas relacionadas ao reaproveitamento de 

materiais (como o reciclo da água e reuso de embalagens), produtos que utilizam em sua 

composição matéria-prima idônea (carne sustentável) ou o envolvimento em programas de 

conservação da biodiversidade (área em Vargem Bonita, preservação da Amazônia e projeto 

de bioenergia em Diamantino/MT).  

Por meio das evidências descritas anteriormente, é possível constatar que as estratégias 

ambientais perpassam os níveis reativa, preventiva  e proativa, com predomínio das duas 

primeiras. Isso pode ser comprovado por meio dos resultados encontrados que dizem respeito 

aos discursos em que foi salientado que em primeiro lugar atende os requisitos mínimos da 

legislação brasileira; a existência de Serviço de Atendimento ao Consumidor; a existência de 

princípios e sistema de gestão ambiental implantados; o uso racional de equipamentos  e a 

criação de equipes multidisciplinares para a tomada de decisão da tecnologia que será 

adquirida; das 253 auditorias externas recebidas no ano de 2010; da logística reversa para 

pallets; da identificação e mensuração dos gases liberados ao meio ambiente; do 
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monitoramento dos ruídos; do reciclo da embalagem e da água bem como seu devido 

tratamento; do monitoramento de efluentes; da auditoria interna semestral e dos fornecedores; 

do monitoramento do pH, temperatura, quantidade de resíduos sólidos, DBO e DQO; da 

existência de uma política de sustentabilidade; da certificação da produção agropecuária; da 

compostagem da cama do aviário; da perspectiva de expansão para regiões onde há ferrovias 

no intuito de minimizar a poluição ocasionada pelo sistema de transporte; da existência de 

comitês e equipes de melhoria contínua; da questão ambiental como estratégica para a 

organização; das implantação do projeto de crédito de carbono com certificação pela ONU e 

por almejar a autosuficiência interna da agroindústria. 

Desses aspectos salientados, a maioria está associada diretamente a uma cobrança 

legal, a exemplo do serviço de atendimento ao consumidor; realização de treinamentos na 

área de saúde, segurança e ambiental; monitoramento do tratamento de efluentes; tratamento 

de efluentes primário e secundário; atender as premissadas do Ministério da Agricultura, da 

ANVISA, da FATMA e do IBAMA. Caso a empresa não fizer, tende a ser autuada e multada. 

Portanto, a divisão Suínos e Aves num primeiro momento reage ambientalmente para atender 

os requisitos legais e prevenir eventuais restrições ao sistema produtivo. Entretanto, ações 

como a existência de comitês e equipes de melhoria contínua e da questão ambiental como 

estratégica para a organização, denotam uma preocupação da empresa ir além, para criar uma 

cultura voltada à sustentabilidade e de conscientização do seu quadro de colaboradores para 

uma era de pioneirismo e proatividade ambiental. Certamente, associado a ganhos 

competitivos e preferência no momento de compra por parte dos clientes. 

Portanto, as entrevistas permitiram gerar evidências acerca das estratégias ambientais 

vigentes na divisão suínos e aves do Grupo Multinacional e que serão comparadas com as 

respostas obtidas na aplicação dos questionários e com os dados secundários na seção 5.3  

para contribuir na demonstração da aplicabilidade do Framework de Análise dos Recursos, 

Estratégias Ambientais, e Desempenho da Organização (FAREADO). 

 

5.2.2 Dados Obtidos nas Entrevistas Sobre os Recursos Mobilizados para Viabilizar as 

Estratégias Ambientais 

 

O Quadro 20  mostra uma síntese da percepção dos entrevistados sobre os recursos 

tangíveis e intangíveis usados pela organização para estabelecer a estratégia ambiental 

vigente. 
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         Quadro 20: Recursos importantes para o Grupo Multinacional 

Capacidade 

e/ou Recurso 

Diretor de tecnologia e 

sustentabilidade 

Gerente de 

Desenvolvimento 

organizacional 

Gerente do 

Departamento de 

produção 

Valioso Todos são importantes Paixão Recursos humanos 

Raro Sanidade animal atendida 
Adaptabilidade à mudança e 

paixão 

Qualificação das 

pessoas 

Difícil de imitar Equipe  
Flexibilidade para trabalhar 

com a diversidade 
Água, energia 

Fácil de ser 

replicado 

Tudo o que é feito 

internamente 
Trabalho em equipe  

Geração de biomassa 

para evitar uso de 

recurso fóssil 

Possui maior 

durabilidade 

É um aspecto que está 

cada vez menor em todos 

os quesitos 

A vontade de fazer acontecer 
Os equipamentos e a 

estrutura 

Recursos 

mobilizados para 

estabelecer a 

estratégia 

ambiental 

Tecnologia  

Área de Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente. 

A área de recursos humanos 

funciona como apoiadora. 

O RH ele dá todo o suporte, 

ele organiza e ajuda 

___ 

               Fonte: Elaborado pela autora  
                

Conforme pode ser observado no Quadro 20, foram citados diversos recursos pelos 

entrevistados, não apresentando similaridade entre si. Essa constatação vai ao encontro dos 

dizeres de Barney (1991) que destaca que firmas em uma indústria ou grupo podem ser 

heterogêneas quanto aos recursos estratégicos que controlam. Esses recursos podem não ser 

perfeitamente móveis entre elas e entre departamentos inclusive. Todavia, a RBV postula que 

é contundente examiná-las e as implicações que essas prerrogativas supracitadas têm para a 

análise da fonte de vantagem competitiva sustentável. 

No que ser refere aos recursos valiosos foram citados pelos entrevistados “paixão”, 

“recursos humanos” e “todos são importantes”. 

O Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade destacou que não existe diferenciação de 

importância entre os recursos pois o controle financeiro, os talentos da empresa, o 

processamento dos produtos e a qualidade dos produtos ou animais, bem como as políticas da 

empresa ou o alinhamento à legislação são todos importantes aspectos a serem gerenciados.  

Na percepção da Gerente de Desenvolvimento Organizacional é a paixão o recurso 

mais valioso da organização. Ela coloca que: “Nós aqui do RH somos apaixonados pelo que 

fazemos. Se não for não dá certo. Porque a gente trabalha com pessoas”. Salienta também que 

é necessário articular a estratégia da empresa com as pessoas. Em sua opinião isto requer 

muita flexibilidade e “muito jogo de cintura” para contemplar os distintos ritmos, perfis e 

estilo das pessoas da empresa.  Ela continua: “É necessário ter muita vontade, a gente tem que 

ter muita paixão, porque senão as ações não acontecem”.  
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Já na percepção do Diretor do Departamento de Produção os recursos mais valiosos 

são os recursos humanos, porque hoje as fábricas do Grupo estão passando por um processo 

de adequação. Só na divisão de aves, suínos e industrializados há 36 mil colaboradores. 

“Esses 36 mil colaboradores são o nosso recurso que sustenta o nosso negócio, desde 

técnicos, engenheiros de aplicação, engenheiros ambientais até o colaborador que está 

iniciando uma atividade dentro do grupo” destaca o entrevistado. “São valores e 

oportunidades que nós temos dentro do grupo e que fazem a grande diferença”. Portanto, o 

valor dos recursos está associado a um aspecto intangível de difícil mensuração, mas que é 

fundamental para o bom andamento de uma organização. Pessoas que tenham paixão pelo que 

fazem é um recurso valioso e gerador de um diferencial para uma atividade produtiva, porque 

são essas pessoas que irão se empenhar para a melhoria da performance organizacional a cada 

ano e a cada ciclo produtivo. 

No que se refere aos recursos raros, foram mencionados pelos entrevistados a 

“sanidade animal”, a “adaptabilidade à mudança”, a “paixão”,  a “qualificação das pessoas” e 

a “água”.  

O Diretor de Desenvolvimento Organizacional destaca que “a sanidade animal 

imprime sentido aos demais recursos, pois  os importadores escolhem produtos oriundos  do 

Brasil atraídos pela sanidade animal. Então esse é o recurso mais importante”. E o 

entrevistado ainda complementa “Não que ele seja raro, mas ele é o chave e na inexistência do 

mesmo não existe produção e nem comercialização”. Entretanto, esse recurso não é raro aqui 

no Brasil, se seguirmos as classificações teóricas e principalmente é decorrente de um 

rigoroso processo de fiscalização e cobrança da legislação brasileira específica para 

frigoríficos. Mas o Estado de Santa Catarina é o único produtor de suínos que é considerado 

zona livre de febre aftosa sem vacinação, o que lhe fornece ganhos competitivo em relação 

aos demais. E por isso, acredita-se que a resposta do respondente esteja associada a esse 

aspecto. 

No que se refere à adaptabilidade a mudança e a paixão, salientadas pela Diretora de 

Desenvolvimento Organizacional, estão relacionadas à vontade de fazer, a preocupação que a 

equipe de recursos humanos tem com as pessoas. “A gente tem uma preocupação muito 

grande, até com o auxiliar de produção, para saber por que ele não foi trabalhar, o que 

aconteceu” destaca a entrevistada.  

O Diretor do Departamento de Produção destaca a qualificação das pessoas como 

sendo raro. O mesmo acredita que um grupo tão grande como o Grupo Multinacional e que 

está crescendo cada vez mais, deve buscar treinar, capacitar as pessoas que estão dentro da 
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empresa e também visa buscar sempre novos profissionais para se inserirem na organização 

como colaboradores nos diferentes níveis da empresa. E a empresa está percebendo que em 

alguns momentos está enfrentando barreiras pelo fato do pessoal não estar preparado para o 

tipo de negócio da empresa X. Isso pode estar associado ao fato do Brasil estar passando por 

um período de crescimento econômico, o que gera a ampliação da demanda por profissionais 

qualificados em diversas áreas, muito além da disponibilidade. Além disso, no que tange aos 

recursos naturais, à própria questão da água é um recurso raro em determinadas regiões. 

Diante disso, segundo a percepção do entrevistado, a empresa deve buscar novos recursos, 

novas aplicações e diminuir o consumo individual por frango abatido, por suíno abatido, 

porque a água, nos próximos 30 anos será um grande diferencial. “Eu não falo água para 

processamento, mas água disponível no campo, no agronegócio, e na agricultura”. A 

preocupação do gestor está relacionada à dependência da empresa X à água, tendo em vista 

que a mesma centra seus negócios na exportação da proteína animal com processos 

produtivos que utilizam intensamente o recurso. O entrevistado ainda coloca:  

 

Nós temos terra e água. E quem tem esses recursos vai poder alimentar o 

mundo. Nas Américas existe em abundância isso. Nos Estados Unidos, 

Argentina, Brasil. Então as Américas vão ser o grande pólo de alimentação do 

mundo. Em países onde não tem essa disponibilidade ou de terra ou de água 

vão ter uma dificuldade competitiva nos próximos anos. Então eu acredito que 

terra e água vão ser as dificuldades para o futuro  

 

Quanto aos recursos difíceis de serem imitados, foi mencionado o “trabalho em 

equipe”, “flexibilidade para trabalhar com diversidade”, “água” e “energia”.  

O Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade destaca que a dificuldade de imitação está 

intrínseca à equipe. Tudo o que move as pessoas em função de um ideal da empresa é o que 

gera realmente a diferenciação. E isso se consegue com treinamento, com desenvolvimento, 

com motivação, com desafios, as pessoas são movidas pelos desafios. “Aqui na empresa a 

gente é levado diariamente a isso. Tem os desafios de área. Eu acho que esse aspecto é 

realmente o que diferencia uma empresa da outra” destaca o entrevistado. A Diretora de 

Desenvolvimento Organizacional considera a flexibilidade de trabalhar também com essa 

diversidade como sendo um recurso de difícil imitação. “Isso está associado ao universo tão 

grande e que outras empresas que também talvez tenham esse tamanho também podem ter, 

mas eu diria que no nosso caso seria isso” afirma a entrevistada. E por último o Diretor do 

Departamento de Produção destaca que é difícil imitar água, energias. Todavia, há a 

possibilidade de ter outras aplicações, outros recursos que são considerados fontes alternativas 
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e que são incorporados ao processo produtivo nas unidades industriais onde, por exemplo, as 

fontes de energia são escassas. Esse caso pode ser exemplificado com as unidades industriais 

do Mato Grosso, que utilizam capim elefante e braquiária como matéria-prima para abastecer 

as caldeiras, pois são elementos que possuem alto potencial calorífero. E tem unidades 

industriais de São Paulo que utilizam o bagaço de cana como fonte alternativa de geração de 

energia calorífera nas caldeiras. 

No que se refere aos recursos que são fáceis de serem replicados, foram 

mencionados: “tudo o que é feito internamente”, “o trabalho em equipe”, “geração de 

biomassa para evitar uso de recurso fóssil”. 

O Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade afirma que tudo o que é feito internamente 

é um recurso difícil de ser replicado por outros. Entretanto, com o passar do tempo as práticas 

internas que inicialmente traziam diferencial acabam por se tornarem de domínio público e 

por isso a empresa tem a equipe de melhorias contínuas, que faz com que todos processos 

internos sejam dinâmicos e fiquem menos sujeitos à replicação. Esta postura pode ser 

identificada na declaração do entrevistado: 

 

A empresa usa “N” formatos no nosso processo de inovação e excelência em 

performance, passíveis de replicação para todas as empresas do Grupo 

Multinacional. Nesse sentido a empresa tem buscando inovação e ser pioneira em 

produtos e serviços. A empresa aciona todo o time de 36.000 colaboradores a trazer 

oportunidades nesse sentido. Então esse é o foco central da empresa. 

 

 

Conforme colocado pelo entrevistado, em anos anteriores já foi dado ênfase à 

performance operacional e com o foco no cliente, entretanto, atualmente a organização  atua 

de acordo com o descrito anteriormente com a intenção de valorizar mais a marca da Seara, 

através da inovação e do pioneirismo em produtos e serviços. Um exemplo do pioneirismo da 

Divisão suínos e aves do Grupo Multinacional são os kits de Natal. O entrevistado destaca que 

“hoje o nosso consumidor já consegue dar de presente um alimento e têm vários clientes 

nossos e consumidores que levam o kit da empresa de presente para a família, para os 

amigos”, o que evidencia que a empresa buscou criar um espaço próprio da empresa X no 

evento natal que gera uma notoriedade para a organização.  

Analisando a informação prestada pelo entrevistado verificou-se que de fato este pode 

ser um exemplo da dinâmica que a empresa busca imprimir no processo de inovação, tanto 

que a cada ano a empresa traz uma inovação. No ano de 2009 a empresa tinha os produtos de 

Natal em lata. Ninguém fez isso. No ano de 2010 a empresa inovou, inserindo o perú como 

mais uma alternativa. Embora não seja um novo produto para o mercado, para a empresa X 
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foi uma novidade e foi oferecido para aumentar a competitividade. A empresa no ano de 2010 

também apresentou algumas características importantes para atender um outro público que 

não era atendido no ano anterior, inserindo novos atributos no aspecto beleza da embalagem, 

que é tratada como um presente e na praticidade das mesmas. Outro atributo importante é o do 

sabor, que busca uma forte relação com o apelo artesanal. A equipe de inovação já desenhou a 

linha de produtos do Natal de 2011, porque é uma linha que está sempre na frente, inovando 

(as entrevistas foram realizadas em 7 de dezembro de 2010).   

A Diretora de Desenvolvimento Organizacional destaca que é fácil de ser replicado o 

trabalho em equipe porque isso contagia. É a equipe corporativa que é a diretriz da 

organização. “A forma como nós trabalhamos é a forma como eles vão trabalhar também” 

destaca a entrevistada. Por isso o corporativo (consiste no pessoal que trabalha no Escritório 

Central em Itajaí) trabalha de uma maneira colaborativa, em equipe, sem impor, mas ouvindo 

a opinião, envolvendo as pessoas.  

Na percepção do Diretor do Departamento de Produção destaca que é passível de 

replicação a geração de biomassa para evitar uso de fósseis. Isso pode ser replicado para 

algumas poucas unidades industriais do Grupo Multinacional que ainda tem o uso de recursos 

fósseis. Nos últimos anos quase todas as unidades industriais ajustaram sua tecnologia para a 

questão da utilização da biomassa. Também ampliar as boas práticas na questão de uso 

racional da água e que às vezes não é nem investimento, mas aplicar uma prática ou uma 

instrução que visa à reutilização ou reaproveitamento disso.  

São exemplos de boas práticas de uso racional da água: evitar que as torneiras fiquem 

pingando, o que pode levar ao desperdício de grande quantidade de água. Caso a torneira 

apresente algum defeito, trocar as peças danificadas; quando encher um recipiente com água 

para esquentar ou ferver, encher somente o necessário, para que a água não derrame nem 

evapore à toa; não jogar água fora, mas reaproveita-la para outra finalidade; não usar água 

corrente para empurrar resíduos para o ralo. Procurar remover os resíduos e depois fazer 

apenas a limpeza com a água; entre outros. Essas boas práticas num grupo tão grande como o 

Grupo Multinacional fazem o grande diferencial. “Então biomassa é um, uso sustentável dos 

recursos que já tem disponível, comparado em litros/frango, litros/suíno, quilowatt/tonelada é 

outro que nós podemos replicar sempre visando a melhor prática” afirma o entrevistado. 

Sobre os recursos que possuem maior durabilidade foram mencionados: “é um 

aspecto que está cada vez menor em todos os quesitos”; “a vontade de fazer acontecer”; e os 

“equipamentos e a estrutura”. 
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O Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade enfatiza que o quesito durabilidade tem 

reduzido em todos os materiais e produtos, o que gera um ciclo de renovação intenso. “Nós 

como profissionais, eu mesmo com 30 anos de casa me sinto um jovem dentro da empresa 

porque você sempre tem que estar se preparando para um novo desafio. E o histórico não é 

mais referência para o que vem pela frente” afirma o entrevistado. Isso requer que se valorize 

cada vez mais as pessoas para cumprir os desafios da profissão e que estejam aptas a buscar 

oportunidades que não foram identificadas até o momento.  

O ciclo de produtos está cada vez mais curto. A maioria dos produtos possuem 

durabilidade de 6 meses a 1 ano e em seguida são retirados do mercado, pois a demanda dos 

clientes e consumidores se altera. Além disso, a empresa se obriga a criar uma necessidade 

para o consumidor e cliente, para despertar o desejo de compra. E isso também cria ciclos 

mais curtos. No caso da empresa X, isso se comprova pelos 2.000 SKUs (é a unidade que 

mede um item específico) que compõem a linha de produtos da mesma.  

Já a Diretora de Desenvolvimento Organizacional destacou que o recurso de maior 

durabilidade seria a vontade de fazer acontecer. “Se ela não tem isso ela procura outra coisa, 

porque aqui a gente tem que enfrentar os desafios, tem que enfrentar as mudanças” enfatiza a 

entrevistada. Essa visão traz instrínseco o desejo de querer promover mudanças, de ter 

flexibilidade, de conseguir se adaptar com facilidade, de acreditar que é possível mudar e de 

ter paixão pela profissão. 

E o Gerente de Produção afirma que são os equipamentos e a estrutura que possuem 

maior longevidade/durabilidade. Alguns equipamentos e estruturas que a empresa X usa, seja 

em termos de agropecuária, de criação de frangos, de galpões, que foram adaptados em 

termos de tecnologias são totalmente viáveis para 20 a 40 anos. Portanto, na percepção deste 

funcionário a durabilidade dos recursos está associada a equipamentos e a infra-estrutura 

fabril, isto é, galpões das plantas industriais. Em alguns casos há a necessidade de fazer a 

renovação dos equipamentos em 10 anos, mas em outros casos há a possibilidade de fazer 

uma engenharia de aplicação, que permite que o equipamento melhore e atenda as demandas 

futuras.  

Acerca dos recursos mais fáceis de serem transferidos foi mencionado o 

“conhecimento”. Isso ocorre porque a empresa X atua com várias empresas em nível mundial 

e pode exportar e importar conhecimento. A empresa possui hoje uma rede integrada de 

comunicação, onde os colaboradores se inserem em unidades fabris de outros países para 

trabalharem por um período ou apenas para trocarem experiência por alguns meses. Nessas 

oportunidades, as trocas de conhecimento trazem benefícios para ambas as unidades 
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industriais no sentido de proporcionarem melhorias, divulgação das boas práticas adotadas 

por ambas e associado também a melhoria da eficiência e da produtividade. Isso evidencia 

que o conhecimento da empresa pode ser disseminado de forma instantânea, quando for do 

interesse do Grupo Multinacional. 

No que diz respeito ao recurso que pode ser transferido apenas de maneira 

imperfeita foi mencionado a “experiência” (intensidade do conhecimento). Nesse caso, o 

Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade menciona à existência de um serviço ou um produto 

que é produzido há vários anos. É possível transferir o conhecimento, mas a experiência que 

foi produzida é que o diferencia. Porque quando você replica algo e faz por várias vezes você 

vai melhorando. Isso que faz a diferenciação. Portanto, é mais fácil transferir o conhecimento 

e o que varia é a intensidade da experiência. 

Outros recursos que foram salientados pelos entrevistados estão associados, por 

exemplo, à “tecnologia”. Conforme o Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade há a 

necessidade de se trabalhar com tecnologias para reduzir o impacto. Outra linha de atuação 

consiste em introduzir tecnologia de processo, que consuma menos recursos naturais. Ainda 

acerca das tecnologias foram mencionadas as de geração de energia, de biogás e a parte de 

reciclo de água. O entrevistado deu ênfase também aos comitês e as equipes de melhoria 

contínua que visam buscar projetos de melhoria contínua e de educação ambiental. E ainda a 

“ênfase na existência da área de saúde, segurança e meio ambiente, onde há profissionais 

qualificados em nível de engenheiros e técnicos que além de estarem monitorando esses 

aspectos estão trabalhando o aspecto de educação” destaca o entrevistado. O mesmo 

menciona também que: 

 

A empresa X como uma empresa que quer se colocar como sustentável ou 

ambientalmente responsável é importante que os funcionários tenham esse 

conhecimento (que os funcionários percebam a questão ambiental como importante 

para o processo de tomada de decisão). Que saibam que essa questão ambiental não 

é uma questão de modismo, mas sim ela é estratégica para a organização. Porque ela 

impacta na visão do cliente, na visão da comunidade e também na própria estratégia 

da empresa, de ser uma empresa ambientalmente correta e responsável.  

 

Portanto, outro recurso mencionado pelo Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade 

consiste na comunicação e internacionalização. Alinhado com esse recurso o Diretor de 

Departamento de Produção afirmou “antes de fechar uma negociação para comprar uma nova 

tecnologia nós envolvemos a área de segurança, a área ambiental, a área de engenharia de 

aplicação, a área de projetos, a área produtiva e a área de pesquisa e desenvolvimento. E 

também a matriz energética”. E ainda que “alguns projetos antes de embarcar nós chegamos a 
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fazer uma auditoria, definir alguns planos de ação e esse equipamento já vem com 

adaptabilidade para a nossa realidade. Por exemplo, na unidade eu viso à redução de água. 

Então eu vou buscar um equipamento que tenha o menor consumo de água. Eu não tenho 

disponibilidade de energia elétrica em muitas unidades. Então esse equipamento ele deve 

visar um baixo consumo de energia elétrica”.  

Ainda citou a  capacidade de gestão da qualidade pois o sistema de gestão da empresa 

é composto de vários processos, de alimento seguro, de saúde e segurança do trabalhador, o 

processo ambiental e de gestão ambiental, de gestão financeira, de análise de risco. A 

capacidade de inovação a partir do momento no qual são incorporadas tecnologias alternativas 

para monitoramento, controle ou correção dos impactos ocasionados pelo sistema de 

produção da empresa X. E por último, salientou a cultura como sendo algo que é conquistado 

pela prática, que impacta no desempenho da empresa primeiro, porque a liderança da mesma 

tem que ser visível na prática, sendo perceptível que o processo é sustentável. Os líderes 

realmente precisam manifestar a busca da sustentabilidade. Isso mostra que não basta apenas 

um discurso aliado a sustentabilidade, mas ações e práticas no dia-a-dia que se coadunam com 

essa perspectiva de atuação. Ter isso claro é importante para o colaborador internalizar os 

princípios da sustentabilidade que podem ser aplicados em sua profissão, assim como para a 

comunidade verificar o quanto a empresa está envolvida com esses aspectos. 

A Diretora de Desenvolvimento Organizacional mencionou que para criar a cultura 

ambiental há a necessidade de se dar ênfase à comunicação.  Como a empresa X é recente na 

história da Seara, a equipe de recursos humanos está fazendo toda essa adaptação do que era a 

cultura da divisão suínos e aves e do que a empresa X traz como estratégia, como objetivos.  

Tanto que há uma diretoria e uma área que trabalha com saúde, segurança e meio ambiente. 

Então só o fato de ter uma diretoria, isso já é uma prova de que a empresa pensa e tem o meio 

ambiente como estratégia. A entrevistada mencionou também que o predomínio da cultura 

germânica e italiana, que são pessoas bastante comprometidas com aquilo que se envolvem no 

dia-a-dia também é um recurso importante. 

O Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade também mencionou que a marca da 

empresa X é realmente reconhecida como uma empresa de preocupação principalmente com a 

questão de sustentabilidade. Nesse contexto, as máquinas e equipamentos são importantes no 

aspecto segurança, pois podem prejudicar o trabalhador durante a produção do alimento, além 

de contribuírem para essa produção de alimento seguro. Portanto, estão relacionados ao 

aspecto qualidade e também ao aspecto ambiental, pois as máquinas e equipamentos podem 

consumir mais recurso ou menos recurso. As finanças são consideradas fundamentais nesse 
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contexto, porque quando uma empresa tem mais lucro, tem mais recurso disponível para fazer 

novas aplicações e se tem menor lucro ou prejuízo fica mais difícil de investir em novos 

recursos.  

Ainda foram mencionados o “conhecimento”, a “preparação que as pessoas têm ou 

deveriam ter”, haja vista que quando existe uma pessoa consciente ou mais preparada ela está 

produzindo adequadamente. Se está menos preparada pode estar impactando de forma 

negativa. São pontos vulneráveis e que afetam a produção de mais recursos. Portanto, o fato 

vital é o people ware, na percepção do Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade. 

A Diretora de Desenvolvimento Organizacional mencionou ainda as “competências”, 

porque o processo de seleção é baseado nas mesmas. “Nós temos as competências de grupo e 

é feita uma entrevista por competências e se procura trazer para a empresa pessoas que 

estejam alinhadas com a nossa cultura, que estejam alinhadas as competências, estejam 

alinhadas com nossos princípios e valores” destaca a entrevistada. Outros aspectos 

importantes são a parte comportamental, a parte técnica, o nível de conhecimento e de 

experiência que a pessoa tem, o próprio cargo para o qual está sendo selecionada, o momento 

da empresa, que é momento que a gente pode trazer uma pessoa com menos experiência e 

desenvolvê-la ou se de repente é o momento da empresa é para ter alguém que venha 

implementar mudanças e que essa pessoa venha e já tenha uma boa bagagem. E sobretudo, 

que o diferencial competitivo é obtido por meio do investimento nas pessoas, então 

desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo as competências da empresa X nas pessoas, 

aproveitando melhor o que as pessoas tem, seus talentos. Colocar a pessoa certa no lugar certo 

e fazendo a coisa certa. Com isso a empresa se torna realmente um diferencial competitivo. 

A partir das falas dos questionados é perceptível que tanto os recursos tangíveis como 

os intangíveis são considerados importantes para a empresa. Há uma ênfase grande nos 

recursos humanos, nas suas habilidades e competências para desenvolver as atividades 

profissionais, o que denota a importância dada aos recursos intangíveis. Já as falas que versam 

sobre máquinas, equipamentos, fábrica evidenciam que os recursos tangíveis também 

recebem a sua devida importância. São fundamentais para que o processo produtivo consiga 

transformar a matéria-prima em produtos industrializados e de valor agregado. 

Portanto, as constatações efetuadas estão alinhadas com os dizeres de Barney (1991) 

que salienta que nem todos os aspectos de capital físico da firma, capital humano e capital 

organizacional são recursos estrategicamente relevantes para a firma. Assim como, com os 

preceitos de Hall (1992) sobre os recursos intangíveis. Alguns desses atributos da firma 

podem prevenir e dar suporte a firma para a concepção e implementação de estratégias 
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valiosas. Além disso, Dierickx e Cool (1989) salientam que os ativos desenvolvidos e 

acumulados internamente seriam capazes de proporcionar aquele tipo de vantagem 

competitiva que se coaduna com a reputação, a confiança dos stakeholders na empresa e a 

lealdade dos clientes. O que torna fundamental a inculturação dos preceitos associados ao 

meio ambiente e o pioneirismo nos quesitos de sustentabilidade na organização, por diversas 

vezes enfatizado pelos entrevistados. Logo, o desafio dos administradores é identificar, 

desenvolver, proteger e explorar esses tipos de recursos. 

Neste sentido, pode-se inferir que outros recursos, quando ausentes, podem conduzir a 

firma à concepção e implementação de estratégias que reduzem sua efetividade e eficiência. 

Ainda aqueles que podem ter impacto negativo no processo estratégico da firma.  

Contudo, conforme salienta Wernerfelt (1984) aqueles atributos físicos da firma, 

humanos e de capital organizacional que permitem a empresa fazer, conceber e implementar 

estratégias de melhoria da eficiência e efetividade, são, para  o propósito desta discussão, os 

recursos da firma que se constituem em fontes de vantagem competitiva sustentável.  

E Souza (2002) corrobora com esse contexto de análise ao afirmar que a melhoria na 

reputação da empresa obtida por meio da implantação de uma estratégia ambiental adequada 

pode contribuir, junto com a diferenciação de produtos e a redução de custos, para a 

ocupação, manutenção e/ou melhoria de uma posição de mercado. Se convencionou chamar 

essa atitude de "ganha-ganha", isto é, de que melhores performances ambientais e econômicas 

podem ser aliadas e não opostas. 

A partir dos dados coletados foi possível constatar que são mobilizados de maneira 

mais acentuada os recursos recursos humanos; recursos físicos (instalações, máquinas e 

equipamentos); habilidades administrativas; cultura organizacional; recursos naturais 

renováveis; capital intelectual; capacidade de inovação e marca, que constituem-se nos 

recursos intangíveis do Framework de Análise proposto e que possuem interface com a 

cultura organizacional. Dentre os tangíveis foi dado ênfase aos equipamentos e recursos 

humanos, até por que se a fábrica é antiga, ela sofre constantes adaptações e reformas que 

continuam mantendo a mesma em condições de produção. Essa preocupação também é 

adotada com os equipamentos, sempre na busca da eficiência e melhoria da produtividade da 

planta industrial. 

Sobretudo, todas as ações incorporadas nas ações estratégicas da Divisão Suínos e 

Aves do Grupo Multinacional estudado estão voltadas para a melhoria da reputação da 

empresa junto a sociedade, para que os cidadão atribuam preferência no momento da compra 

pelos produtos da mesma. 
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5.2.3 Como as Estratégias Ambientais Afetam a Relação entre Recursos Tangíveis  e o  

Desempenho Econômico e Ambiental 

 

Após, o Quadro 21 descreve aspectos relacionados ao desempenho econômico e 

ambiental salientandos na entrevista pelo Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade. 

 

Quadro 21: Aspectos relacionados ao desempenho econômico e ambiental salientandos na 

entrevista pelo Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade 
Desempenho  Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econômico  

“Eu acho que afeta o desempenho econômico-financeiro por que se você não está aplicando 

isso aí você recebe multas, autos de infração e até situações de talvez parar a produção”.  

 

“Agora sobre o aspecto de agregar valor, como falei anteriormente é mais vinculado a ter  a 

preferência da venda e não para ter um preço adicional”.  

 

“A nossa indústria é uma indústria diferente das demais, por ela é de desmontagem e as 

outras são todas de montagem. Então isso que ele falou é verdade pura. Por que vamos dizer 

assim, evitar desperdício, você tem um negócio pronto e vai desmontar em partes. E se você 

começar a perder a cada pedacinho por menor que seja compromete todo o efeito lá atrás. 

Então um dos desempenhos nossos é, se você sai com 100 por exemplo de potencial genético 

e rendimento cirúrgico que a gente chama e conseguir replicar isso dentro da indústria é o 

ideal”.  

 

“o investimento em equipamentos de produção das fábricas (% sobre a receita de vendas) não 

é feito de acordo com a estratégia. Nós temos uma estratégia que está sendo implantada e 

anualmente a gente define um valor de recurso para ser aplicado né. Como te falei no ano 

passado foram mais de 200 milhões de reais que nós aplicamos. Inclusive na parte ambiental. 

eu: você comentou que são 6, você lembra de cor quais são as 6 unidades que foram 

renovadas em termos de tecnologias de produção? Clever: tecnologias de produção, sim 

Jaguariúna em SP, Amparo também em SP, Amparo é frangos, Jaguariúna é frigorífico de boi 

e industrializados, salsichas, linguiças e mortadelas, unidade C onde a gente aprimorou o 

processo de abate de aves, na unidade F nós entramos com nova tecnologia de produção, com 

relação a mercado também, é uma das únicas empresas do Brasil a produzir aqueles produtos 

lá, eu não posso falar para você ainda; Diamantino aonde a gente investiu na parte da 

produção de energia a base da produção de biogás, Petrovina na parte de compostagem de 

animais mortos. Isso é uma granja grande que nós temos lá e nós estamos produzindo agora 

com tecnologia de compostagem. Deixa eu pegar por estado. Alcaçara a gente não fez nada, 

Frederico também não, Caixas eu já comentei. Depois aqui..Ah, Jaraguá do Sul nós mudamos 

a linha de produção, também recebeu um valor de recurso e ficou especializada para atender 

o Oriente Médio. Na unidade B nós investimos na segunda parte de termoprocessados de 

suínos que atende praticamente o Japão, na unidade A nós investimos também para vender 

produtos para a Europa, o McDonald`s principalmente, depois ampliação da produção em 

Jacarezinho no PR, também recebeu investimentos. Passos nós também investimos que é a 

empresa Avi Passos e aí entramos belíssimo na produção de frango caipira e que hoje entre 

os concorrentes é uma das únicas que tem frango caipira e a marca é NewBento e que são 

produzidos vamos dizer assim parte confinado e parte soltos. Das grandes é só nós que temos 

esse tipo de produto. Na unidade F eu já falei, Sidrolândia não teve nada. Esses são os 

principais realmente.  

 

 

 

 

 

 

Eu: quando se compra uma nova máquina, uma nova tecnologia de processamento que 

diminui desperdício e uso de energia, é feito um cálculo de quanto isto impacta no 

desempenho econômico e em quanto tempo esse projeto de paga? “Sem dúvida, não só o 

aspecto ambiental mas a questão de segurança. Hoje se investe bastante em segurança na 

nossa empresa para preservar também a saúde da nossa equipe. São investimentos em 

aspectos produtivos, aspectos ambientais e aspectos de segurança. E também em alimento 
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Ambiental 

seguro”.  

 

“Por ser um grupo tão grande nós também podemos fazer um comparativo das melhores 

eficiências”.  

 

“O principal investimento ambiental é o de Diamantino[...] Tem um aspecto econômico 

também, não só ambiental. [...] de gerar energia através do tratamento de gás de 

biodigestoress, nós temos em uma unidade em Diamantino no Mato Grosso. [...] essa granja 

lá é auto-sustentável por que tem 110.000 animais e o próprio resíduo, com a própria energia, 

ele recircula. Então a gente faz um circuito fechado lá dentro. Pelo porte é o maior do Brasil e 

está gerando um mega watt de energia e a fase 2 vai gerar mais um mega watt. É um projeto 

nosso que está sendo reconhecido por clientes nossos e até por entidades representativas do 

Brasil”.  

 

“Nós temos um outro projeto de reciclo de uso da àgua. Então esse é um projeto de Frederico 

Westphalen/RS e Nuporanga/SP, que depois do tratamento de efluentes você têm àgua  

pronta para reutilizar na indústria”.  

 

“O projeto mais eficiente é o de biodiesel. Óleo vegetal, usando as gorduras nossas animais e 

vegetais para queima gerando energia. Nós temos uma parte vegetal [...] 3 mil hectares 

plantados no Brasil de florestas com ciclos de 5 a 7 anos. E temos uma fazenda própria aqui 

em Vargem Bonita também, que além de ter uma mata natural preservada – 2/3 da àrea é 

preservada e 1/3 a gente usa para produzir florestas com ciclos de 5 a 7 anos”.  
Fonte: elaborado pela autora 

 

Acerca da indagação se os investimentos ambientais impactam no desempenho 

econômico-financeiro o entrevistado salientou que infelizmente não, esses investimentos 

realmente atendem a uma demanda específica ou seja de legislação, seja de cliente ou seja de 

algum país importador ou de algum stakeholder, seja a sociedade, seja a comunidade, seja os 

bancos. Ele coloca que  o impacto pode ocorrer na percepção e na preferência de aquisição, 

entretanto, ainda não resultando em uma disposição de pagar mais pelo produto como pode 

ser visto na fala do entrevistado da diretoria de Tecnologia e Sustentabilidade: “Ainda não vi 

nada de pagar mais por isso”.   

Ficou evidenciado que a postura da empresa está alinhada com a redução de custos e 

aumento da lucratividade. Segundo Hart (1995) essa estratégia considera a produtividade dos 

recursos como um fim e o controle da poluição como um dos meios para alcançá-la. Não se 

limita ao controle da poluição no processo produtivo, mas amplia o escopo da produtividade 

dos recursos para o âmbito das atividades de suporte organizacional e para os riscos 

ambientais oriundos de transações entre organizações. 

Os recortes das falas mostram uma situação que vai ao encontro dos dizeres de Porter 

e Van der Linde (1995), de que a melhoria da produtividade dos recursos vai além do controle 

da poluição. Ao minimizar os custos econômicos a empresa maximiza o valor dos produtos. 

Além disso, algumas empresas conseguem aproveitar mais dos seus recursos do que outras ao 

eliminar os desperdícios de esforços, empregar tecnologias mais avançadas ou compreender 
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com maior acurácia o gerenciamento de uma atividade específica ou um conjunto de 

atividades.  

Portanto, analisando a fala de todos os entrevistados é possível concluir que a empresa 

atua com uma estratégia ambiental proativa. Ou como classifica Hart (1995) uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável que procura o engajamento e forte senso de comprometimento 

da empresa para enfrentar os problemas e desafios socioambientais da sociedade, 

especialmente os dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Por sua natureza 

holística, serve de pano de fundo às demais estratégias e baliza a intenção de perenidade dos 

negócios, ao rejeitar a geração de lucro no curto-prazo às custas da exploração ambiental e 

social, quando o Gerente de Produção menciona “produção não a qualquer custo”. Portanto, 

consiste em uma estratégia que se alicerça no compartilhamento/consenso de visões de futuro 

e propósitos no ambiente interno em direção à inovação e à mudança da situação ambiental 

vigente. Por se tratar de uma habilidade de difícil execução, as empresas que conseguem 

demonstrar capacidades em estabelecer essas visões compartilhadas poderão acumular os 

recursos necessários para o desenvolvimento sustentável mais rapidamente do que aquelas 

que não as priorizam, destaca Hart (1995). O Quadro 22 apresenta aspectos relacionados ao 

desempenho econômico e ambiental mencionados na entrevista pelo Diretor de Produção. 

 

Quadro 22: Aspectos relacionados ao desempenho econômico e ambiental mencionados na 

entrevista pelo Gerente de Produção 
Desempenho  Gerente de Produção 

Econômico  “No momento que o grupo é tão grande nós podemos comparar o nosso desempenho no 

Brasil, com nós mesmos, de forma diária ou até nos compararmos com  outras empresas 

nossas fora do Brasil para saber a nossa eficiência em kilowatt por tonelada, em litros de àgua 

por frango. Entender um pouco desse contexto e buscar sempre a melhor prática”.  

 

“A empresa visa lucro não a qualquer custo”.  

Ambiental “Na parte produtiva nós vamos desde o consumo de àgua, por que como te falei no processo 

é até mais eficiente que na legislação. A gente pode produzir com menos àgua, mas o 

governo quer que a gente gaste mais àgua”. 

 

“A parte de consumos de detergentes, de sanitizantes, ela é o que a gente está sempre 

preocupado em buscar aquele mais biodegradável possível”.  

 

“Eu diria que a parte energética, um consumo que vem da natureza também, eu diria que nós 

temos um dos melhores controles produtivos que eu conheço em termos de energia elétrica. 

Hoje a gente tem um consumo específico de energia por planta. Então a gente sabe se ocorreu 

uma anomalia naquele dia, tem como descobrir por que”.  

 

“Temos iniciativas de redução de gases efeito estufa e a gente faz a medição por fábrica e 

temos definido metas de  redução ano a ano. Isso inclusive é reconhecido pelo nosso cliente 

McDonald`s que compra os nossos produtos e ele acompanha isso e ajuda a definir as metas 

anuais conosco”.  

 

“A variável ambiental é hoje totalmente desempenho  da unidade. Nossos indicadores são 

ambientais. São litros/tonelada, quilowatt/tonelada, quantidade de matéria-prima utilizada, a 
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biomassa. Então ela é mais do que uma variável. Ela é um indicador. Ela deve ser 

constantemente verificada e ela deve constantemente buscar a melhor prática. Ela deve mais 

do que atender [...] nós devemos ousar em cima desses indicadores. Nós devemos buscar 

cada vez mais o melhor. Como falamos, a melhoria contínua”.  
Fonte: elaborado pela autora 

 

De acordo com o Quadro 19 é possível perceber que os entrevistados salientaram de 

que as ações da empresa impactam no desempenho econômico e ambiental. O Diretor de 

Tecnologia e Sustentabilidade salientou também de que os indicadores ambientais 

monitorados diariamente consistem no DBO, oxigênio dissolvido, nitrogênio, fósforo, teor de 

gordura – isso a nível de saída. Há uma política de redução de consumo de àgua de forma 

relativa, ou seja, a cada ano são estabelecidas metas de redução de consumo da àgua em x por 

cento. Isso requer que todo ano se faça um esforço adicional de redução de consumo de àgua. 

A legislação brasileira determina que hoje sejam usados 25 litros de àgua para abater uma ave 

e em torno de 650 litros para abater um suíno. Só que a tecnologia que a empresa X já dispõe 

hoje nas plantas permite processar com uma redução desses consumos. Se tem como provar 

para as entidades governamentais que é possível fazer um produto de qualidade usando menos 

àgua. Mas é necessário seguir uma legislação que entrou em vigor em 1969 e que se encontra 

defasada para a realidade tecnológica atual, mas isso afeta o desempenho ambiental e o custo 

de produção das unidades industriais. Por isso, a empresa está negociando perante os orgãos 

governamentais para mudar essa legislação. É possível abater uma ave utilizando 14 litros de 

àgua e um suíno com 516 litros. Portanto, gera uma economia substancial se for considerar 

uma unidade industrial que abate 180.000 a 220.000 frangos em um dia. 

Além disso, o Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade frisou que as tecnologias de 

prevenção da poluição (modificações de processo produtivo, modificações de projeto de 

produto, SGA) são relacionadas com o desempenho ambiental e econômico-financeiro da 

empresa. Isso ocorre a medida em que a empresa vai cada vez mais agregando valor aos seus 

produtos. Necessita ter processos que demandam certas tecnologias. E essas tecnologias 

realmente tem impacto de transformação do produto para fins de agregar valor, mas exigem 

cuidados de prevenção ambiental para que possam realmente estar provocando danos a 

natureza. Portanto, as tecnologias de agregação de valor oferecem alguns ganhos de 

percepção por parte dos clientes e consumidores, mas ao mesmo tempo se torna necessário 

tomar algumas medidas adicionais seja no aspecto de qualidade e de segurança ambiental. 

A partir dos aspectos apresentados foi possível evidenciar que  essa relação entre 

recursos tangíveis e o desempenho pode ser afetada por diversos aspectos, tendo predomínio 

de influência do monitoramento dos resíduos; dos recursos naturais do entorno; do 
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monitoramento dos impactos ambientais dos produtos e serviços; do monitoramento das não 

conformidades ambientais; das inovações ambientais; das novas tecnologias no processo de 

produção; da educação ambiental; das auditorias ambientais internas e por minimizar multas, 

autos de infração e paradas da produção. 

Conforme os resultados obtidos a partir da análise das respostas dadas ao Bloco 3.3 do 

Apêndice F, a marca dos produtos; a automatização da linha de produção e as habilidades 

administrativas são, na percepção dos questionados, os aspectos avaliados que impactam de 

maneira mais intensa no desempenho da organização. Na sequencia vem a melhoria das 

instalações da fábrica e inovação em produtos e processos. E os gestores consideram que o 

absenteísmo, o turnover, as práticas ambientais, a marca dos produtos, a inovação, a 

automatização, a melhoria das instalações, o treinamento, o pioneirismo e as habilidades 

administrativas impactam de 6,1 a 7% no desempenho. Somente os gestores de C e F 

consideram que esse impacto é de aproximadamente 9,1 a 10%. 

Portanto, é perceptível que a mobilização dos recursos impacta para desenvolver as 

estratégias ambientais e que por sua vez impacta no desempenho da organização. Isso pode ter 

contribuído para que o Grupo Multinacional tomasse a decisão de tornar a política de 

sustentabilidade uma questão estratégica para a empresa. 

Na sequencia são apresentados os dados obtidos por meio de questionários aplicados a 

5 gestores de cada unidade fabril pesquisada. Essa subseção representa a demonstração da 

aplicabilidade das etapas 3, 4, 5 e 6 do FAREADO. 

 

5.2.4 Dados Obtidos nos Questionários 

 

Nesta etapa foram aplicados  questionários para a equipe de gerência da organização 

contemplando o Gerente Administrativo, o Gerente de Produção, o Analista Ambiental, o 

Gerente de Recursos Humanos e o Gerente Financeiro das seis unidades constituintes da 

amostra, para operacionalizar a etapa 3 e 4 do modelo de análise.  

A etapa 3 prevê  a aplicação do questionário (o Framework utilizado para a 

demonstração da aplicabilidade efetuada neste estudo e direcionada para o setor de 

frigoríficos encontra-se no Apêndice F) para a equipe de gerência da organização 

contemplando o Gerente Administrativo, o Gerente de Produção, o Analista Ambiental, o 

Gerente de Recursos Humanos e o Gerente Financeiro. Os mesmos permitem avaliar o estágio 

atual da organização no que se refere à estratégia ambiental, recursos mobilizados e 

desempenho, e o conjunto de perguntas pode ser observado no Apêndice F. Estes dados foram 
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tratados de forma quantitativa e em conjunto com as entrevistas, cujo tratamento dos dados foi 

efetuado de forma qualitativa, evidenciaram as relações foco do modelo de análise proposto 

na presente tese, referente a etapa 4 do FAREADO. 

Na sequencia foram efetuados os cálculos das médias por variável avaliada, levando 

em consideração os blocos de perguntas criados no questionário, conforme mostra a Tabela 

11. 

 

Tabela 11: Aspectos avaliados e médias atingidas por cada Unidade Fabril 

Aspectos Avaliados A B C D E F 

1 Estratégias reativas 5,46 5,0 4,53 4,58 4,08 3,66 

2 Estratégias preventivas 5,11 3,74 3,68 3,67 3,25 3,68 

3 Estratégias proativas 3,46 3,0 2,0 3,20 1,4 2,28 

4 ∑ Estratégias ambientais 4,68 3,74 3,17 3,70 2,66 3,06 

5 Recursos intangíveis 4,87 4,66 4,46 4,55 3,80 3,23 

6 Recursos tangíveis 4,98 4,12 4,56 4,87 3,80 3,38 

7 ∑ recursos 4,92 4,42 4,50 4,69 3,80 3,29 

8 Desempenho econômico 3,60 3,70 4,98 3,39 4,05 4,32 

9 Desempenho ambiental  5,03 4,48 5,23 5,08 5,08 4,03 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir da Tabela 11 é possível constatar que na percepção dos questionados da 

amostra estudada da Divisão Suínos e Aves do Grupo Multinacional, a unidade industrial A 

possui o estágio evolutivo mais avançado das estratégias ambientais com uma média de 4,68. 

Coincidentemente é a única unidade industrial pesquisada que possui a ISO 14.001 

implantada, o que evidencia a importância de um sistema de gestão ambiental formalizado e 

certificado pela ISO 14.001 para a melhoria da conduta ambiental da organização.  

A unidade industrial E apresentou o mais baixo desempenho no aspecto avaliado 

estratégias ambientais, totalizando uma média de 2,66, seguida por C que obteve uma média 

de 3,17. 

Todas as unidades avaliadas obtiveram um desempenho superior nas estratégias 

reativas, seguido pelas estratégias preventivas e o pior desempenho nas estratégias proativas. 

Pode-se inferir que a Divisão Suínos e Aves está rumando em direção a uma conduta mais 

proativa na gestão ambiental haja vista que há uma preocupação para adotar práticas que vão 

além do atendimento da legislação, de medidas corretivas e preventivas, a exemplo da 

instalação da captação de energia renovável; uso de cisternas; reutilização da água; uso de 

veículos movidos a energia alternativa; contratos de energia verde; programa de educação dos 

fornecedores sobre práticas ambientais responsáveis; auditoria dos fornecedores, entre outras. 
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No que se refere aos recursos mobilizados para viabilizar a estratégia ambiental 

vigente novamente a unidade A apresentou média superior, perfazendo um total de 4,92. Isso 

evidencia que na percepção dos questionados são as instalações, os equipamentos, os recursos 

humanos e os recursos financeiros que possuem maior importância para viabilizar a estratégia 

ambiental vigente. Somente a unidade B mobilizou mais recursos intangíveis que tangíveis na 

percepção dos pesquisados para implantar a estratégia ambiental vigente, o que denota uma 

atribuição maior de importância para a capacidade de gestão da qualidade, a capacidade de 

inovação, o capital intelectual, a cultura, a reputação e a marca. 

No que se refere ao desempenho econômico, na percepção dos questionados a 

unidade industrial de C apresentou desempenho superior, perfazendo uma média de 4,98, 

seguido por F que foi de 4,32. Isso mostra que na percepção desses questionados em suas 

unidades industriais apresenta alto impacto no desempenho econômico os aspectos nível de 

absenteísmo, turnover, total de horas de treinamento, horas trabalhadas versus pedidos 

efetuados, tempo de empresa (em anos), número de acidentes de trabalho, problemas de 

comunicação entre setores/departamentos, relação entre metas traçadas versus metas 

atingidas, tecnologias utilizadas no processo de produção, equipamentos da fábrica, 

instalações da fábrica, marca, desenvolvimento de novos produtos, sistema de gestão da 

qualidade, reciclagem de materiais, utilização de energia renovável, reutilização da água, 

separação do lixo seco e orgânico, projetos voltados à eficiência ambiental, valor monetário 

de multas ambientais e a não conformidade com leis e regulamentos ambientais. Nesses 

aspectos avaliados, os questionados atribuíram em sua maioria as notas 5 e 6 para cada um 

dos aspectos avaliados, com exceção do Gerente de Produção, que foi mais crítico e atribuiu 

em sua maioria a nota 3  e 5 para cada um dos quesitos. 

No quesito desempenho ambiental Caixas do Sul apresentou uma média superior de 

5,23, seguido por B que obteve 4,48. Isso evidencia que nessas unidades o nível de impactos 

dos seguintes elementos no desempenho ambiental é alto: o envolvimento dos interessados no 

processo de divulgação ambiental; o monitoramento de uso de energia na fábrica; o uso 

eficiente da água; o monitoramento das emissões para a atmosfera; o monitoramento dos 

resíduos gerados; a preservação dos recursos naturais do entorno da empresa; o 

monitoramento dos impactos ambientais dos produtos e serviços; o monitoramento das não 

conformidades ambientais (incidentes, acidentes e desastres); as inovações ambientais; as 

novas tecnologias no processo de produção; a educação ambiental e as auditorias ambientais 

internas. No caso de C houve um predomínio de notas 5 e 6 atribuídas a cada um dos 
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indicados anteriormente descritos, o que mostra o elevado grau de importância dado aos 

mesmos. 

A seguir descreve-se os resultados obtidos pela operacionalização da etapa 5 do 

FAREADO. A avaliação dos dados efetuada a partir da comparação entre o desempenho 

obtido entre as organizações pesquisadas, foi efetuado a partir da defasagem do que seria 

considerado um desempenho de excelência, conforme apresenta a Tabela 12. 

 

Tabela 12: Estágio evolutivo dos aspectos avaliados 

Aspecto Avaliado A B C D E F 

1 Estratégias reativas 

Pleno 

Muito 

bom 

Muito 

bom 

Muito 

bom Bom Bom 

2 Estratégias preventivas Pleno Bom Bom Bom Bom Bom 

3 Estratégias proativas Bom Parcial Ruim Bom Ruim Parcial 

4 ∑ Estratégias ambientais Muito bom Bom Bom Bom Parcial Bom 

5 Recursos intangíveis 

Muito bom 

Muito 

bom 

Muito 

bom 

Muito 

bom Bom Bom 

6 Recursos tangíveis 

Muito bom 

Muito 

bom 

Muito 

bom 

Muito 

bom Bom Bom 

7 ∑ recursos 

Muito bom 

Muito 

bom 

Muito 

bom 

Muito 

bom Bom Bom 

8 Desempenho econômico 

Bom Bom 

Muito 

bom Bom Bom Muito bom 

9 Desempenho ambiental  

Pleno 

Muito 

bom Pleno 

Muito 

bom Muito bom Bom 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir da Tabela 12 é possível perceber que o estágio evolutivo das estratégias 

ambientais da Divisão Suínos e Aves foi enquadrado como sendo muito bom, sendo que a 

unidade A apresentou desempenho pleno nas estratégias reativas e preventivas e as unidades 

de B, C e D desempenho muito bom nas estratégias reativas. Isso denota um predomínio de 

estratégias reativas e preventivas nas unidades industriais pesquisadas. 

Acerca dos recursos mobilizados o desempenho foi bom e muito bom, com 

predomínio do indicador muito bom tanto para os recursos tangíveis quanto para os recursos 

intangíveis. Isso denota um equilíbrio de mobilização dos diferentes recursos para viabilizar a 

estratégia ambiental vigente. 

No que se refere ao desempenho econômico somente as unidades C e F atingiram um 

desempenho muito bom e as demais todas foram enquadradas no desempenho bom. O que 

mostra que há possibilidades de melhorar nesse aspecto. 

No quesito desempenho ambiental as unidades A e C atingiram desempenho pleno e 

as unidades B, D e E muito bom. Observa-se que a política de melhoria contínua vigente na 
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empresa pode ter contribuído para que o desempenho ambiental fosse avaliado com tamanha 

excelência nas unidades industriais pesquisadas. 

A seguir descreve-se os resultados obtidos por meio da operacionalização da etapa 6 

do Framework de  análise em estudo. A  análise das informações a partir do arcabouço teórico 

que permeia o Framework de Análise elaborado foi a forma de efetivar esta etapa do  

Framework proposto. Foram aplicadas as técnicas correlação e regressão para verificar se as 

hipóteses poderiam ser validadas. 

De acordo com Hair Jr. et al (2005) a força dos coeficientes de correlação pode ser 

avaliada a partir de uma regra prática destacada no Quadro 23. 

 

Quadro 23: Regra prática utilizada para interpretar o coeficiente de correlação estatisticamente 

significativo 

Variação do Coeficiente Força da Associação 

± (0,91 a 1,00) Muito forte 

± (0,71 a 0,90) Alta 

± (0,41 a 0,70) Moderada 

± (0,21 a 0,40) Pequena mas definida 

± (0,01 a 0,20) Leve, quase imperceptível 
Fonte: adaptado de Hair Jr. et al (2005) 

 

Na sequencia a Tabela 13 apresenta a correlação dos construtos do Framework de 

Análise proposto. 

Tabela 13: Correlação dos construtos do Framework de Análise proposto 

  Ea Recursos  DesempEcon. DesAmb. RecTang RecInt. 

Ea 1       

Recursos  0,712306 1      

Desemp 0,420437 0,546412 1     

DesAmb. 0,655436 0,849078 0,779702 1    

RecTang 0,726229 0,986457 0,562602 0,863295 1   

RecInt. 0,68939 0,9923 0,524326 0,823605 0,958556 1 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir da Tabela 13 é possível destacar que o nível de correlação existente entre 

recursos e estratégia ambiental é alta. Todavia, a correlação entre desempenho e estratégia 

ambiental é moderada. E entre desempenho e recursos essa correlação igualmente foi 

moderada, mantendo o mesmo comportamento na correlação entre desempenho ambiental e 

estratégia ambiental. Ao passo que a correlação entre desempenho ambiental e recursos e 

desempenho ambiental e desempenho econômico foram consideradas altas. A variação do 

coeficiente que ficou mais próxima de 1 foram as correlações estabelecidas entre recursos 

intangíveis e recursos, recursos tangíveis e recursos, e recursos intangíveis e recursos 
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tangíveis. Esse resultado está dentro do esperado haja vista que a variável recursos é formada 

pela soma dos recursos tangíveis e dos intangíveis. E todos os coeficientes são diretamente 

proporcionais. 

Portanto, o resultado apresentado na Tabela 13 permite validar a Hipótese 1, pois a 

correlação que se estabelece entre recursos tangíveis e estratégia ambiental é alta (coeficiente 

de 0,726229) e entre recursos intangíveis e estratégia ambiental é moderada apresentando a 

variação do coeficiente de 0,68939. Entretanto, o nível de correlação existente entre 

desempenho econômico e estratégia ambiental é moderado, apresentando valor do coeficiente 

de 0,420437. Esse comportamento é similar a correlação existente entre desempenho 

ambiental e estratégia cujo coeficiente de correlação foi de 0,655436. Considerando que a 

Hipótese 1 versava que “Quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, mais recursos 

tangíveis são mobilizados e melhor o desempenho econômico e ambiental” é possível inferir 

que do Framework de Análise proposto, aplicado no frigorífico estudado elucida que as 

estratégias ambientais tem alta correlação com os recursos tangíveis, mas apresentam 

moderada correlação com  o desempenho econômico e ambiental. 

Sobre a Hipótese 2 que consiste em “Quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, 

mais recursos intangíveis são mobilizados e melhor o desempenho econômico e ambiental”  

foi validada a partir da aplicação efetuada no frigorífico da empresa X, pois foi constatado 

que a correlação que se estabelece entre recursos intangíveis e estratégia ambiental foi 

moderada, apresentando coeficiente de 0,68939, mantendo comportamento similar na 

correlação existente entre recursos intangíveis e desempenho econômico, cujo coeficiente foi 

de 0,524326. Sobretudo, a correlação existente entre recursos intangíveis e desempenho 

ambiental foi alta, com coeficiente de 0,823605. Há indícios nesses resultados de que os 

recursos intangíveis impactam de maneira mais intensa no desempenho ambiental, pois foi no 

cruzamentos dessas duas variáveis que o Framework de Análise proposto obteve maior 

aderência.  

Medeiros et al (2008) afirmam que o coeficiente de correlação r pode ser usado para 

medir o grau de correlação. Nesse caso, r mede a correlação entre a variável dependente (y) e 

os valores previstos. Os autores salientam também que quando existem observações de duas 

variáveis, pode-se usar a covariância e a correlação para medir a relação linear entre as 

variáveis. “A covariância fornece uma medida não padronizada do grau na qual as variáveis 

se relacionam linearmente. O sinal na covariância indica o tipo de relação que as duas 

variáveis tem” (MEDEIROS et al, 2008, p.148).  Baseado nesse pressuposto, a presença do 
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sinal positivo indica que as duas variáveis possuem a mesma tendência e um negativo indica 

que têm tendências opostas. 

Sobretudo, a demonstração e validação do FAREADO permite fazer uma análise que 

vai ao encontro do salientado por Aragón Correa e Sharma (2003), de que o positivo 

relacionamento entre estratégias ambientais e desempenho organizacional resulta do 

desenvolvimento de recursos e capacidades complexos, valiosos e raros. No caso do setor de 

frigoríficos a ênfase maior se encontra no desenvolvimento dos recursos intangíveis. E 

Sharma e Vedrenburg (1998) destacam que o desenvolvimento dos recursos proporciona um 

conjunto de benefícios competitivos, tais como, redução dos custos de processos e de 

matérias-prima, inovações em processos, produtos e sistemas e, por fim, melhoria da 

reputação. Portanto, no contexto da tríade em análise (recursos, estratégia ambiental e 

desempenho) a Visão Baseada em Recursos permite entender de que forma os recursos e 

capacidades podem aperfeiçoar a reputação da firma, a exploração de oportunidades 

mercadológicas por meio da oferta de produtos inovadores e o gerenciamento de sua 

eficiência operacional, o que também foi investigado por Santos e Porto (2011). 

Logo após, a Tabela 14 apresenta a regressão entre as variáveis recursos e 

desempenho. 

Tabela 14: Regressão recursos e desempenho 

Estatística de regressão 
R múltiplo 0,140919631 
R-Quadrado 0,019858342 
R-quadrado ajustado -0,017839414 
Erro padrão 20,09563433 
Observações 28 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A Tabela 14 apresenta um R-quadrado ajustado de -0,017839414, indicando a variação 

da variável dependente não está atrelada a variável independente. A seguir o Gráfico de 

dispersão 1 apresenta a correlação existente entre recursos e desempenho. Pode ser observado 

que se o uso de recursos cresce (eixo x) cresce o desempenho (eixo y), indicando uma relação 

entre as variáveis.  
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Gráfico 1: Gráfico de dispersão com linha de tendência linear – recursos e 

desempenho 

 

 
Fonte: a autora 

 

Logo após o Gráfico 2 apresenta a correlação entre estratégia ambiental e 

desempenho. 

 

Gráfico 2: Gráfico de dispersão com linha de tendência linear – estratégia ambiental e 

desempenho 

 

 
Fonte: a autora 

 

Igualmente no Gráfico 2 é possível ser constatado que há uma correlação estre 

estratégia ambiental e desempenho. Logo após, a Tabela 15 apresenta os coeficientes, o erro 

padrão, o Stat T e Valor-p. 
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Tabela 15: Coeficientes, desvio padrão, Stat T e Valor-P 
 Coeficientes Desvio 

padrão 

Stat t valor-P 95% 

inferiores 

95% 

superiores 

Interseção 110,8163805 17,58140801 6,303043562 1,13193E-06 74,67727916 146,9554819 

Desemp -0,142159191 0,195866966 -0,725794626 0,474447778 -0,544769501 0,260451119 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir da Tabela 15 é possível descrever a equação de regressão que é  

y = 110,8163805+ -0,142159191x. Como o intervalo com 95% de confiança para α é 

[0,583562999; 3,214680468]. O valor de α é de 1,899121733, que está dentro do intervalo. 

Para β o intervalo com 95% de confiança é de [74,67727916; 146,9554819]. O valor de β é de 

-0,142159191, que não está dentro do intervalo. Em seguida, a Tabela 16 apresenta o resumo 

dos resultados da regressão estratégia ambiental e desempenho. 

 

Tabela 16: Resumo dos resultados da regressão estratégia ambiental e desempenho  

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,302433174 

R-Quadrado 0,091465825 

R-quadrado ajustado 0,056522203 

Erro padrão 19,49539807 

Observações 28 
Fonte: elaborado pela autora 

 

O R-quadrado ajustado foi de 0,056522203 indicando uma quase imperceptível 

relação linear entre a variável independente e a variável dependente. Conforme Vieira (2010, 

p.129) “a reta da regressão foi incorporada a estatística para indicar a reta que dá a variação 

de uma variável qualquer em função de outra”. A seguir a Tabela 17 apresenta os coeficientes, 

o desvio padrão, o Stat T e Valor-p para a variável desempenho. 

 

Tabela 17: Coeficientes, desvio padrão, Stat T e Valor-P 

 Coeficientes Desvio 

padrão 

Stat t valor-P 95% 

inferiores 

95% 

superiores 

Interseção 108,3363303 17,05627 6,351702 1E-06 73,27667 143,396 

Desemp -0,307423492 0,190017 -1,61788 0,117758 -0,69801 0,083161 
Fonte: elaborado pela autora 

 

É possível constatar na Tabela 17 que a equação de regressão que é  

y = 108,3363303+ -0,307423492x. Como o intervalo com 95% de confiança para α é 

[73,27667; 143,396]. O valor de α é de 108,3363303, que está dentro do intervalo. Para β o 

intervalo com 95% de confiança é de [-0,69801; 0,083161]. O valor de β é de -0,307423492, 

que está dentro do intervalo. Posteriormente, a Tabela 18 descreve a regressão entre estratégia 

ambiental e recursos. 
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Tabela 18: Resumo dos resultados da regressão estratégia ambiental e recursos 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,322215464 

R-Quadrado 0,103822805 

R-quadrado ajustado 0,069354452 

Erro padrão 19,36236565 

Observações 28 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Observa-se na Tabela 18 o valor de R-quadrado ajustado, cujo valor é 0,069354452 

indicando uma moderada relação linear entre a variável estratégia ambiental e recursos.  

O Gráfico 3 apresenta a análise do resíduo. 

Gráfico 3: Análise do resíduo 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme Gráfico 3 no eixo x tem-se o percentil da amostra  e no eixo y o número de 

falhas. Observando-se o Gráfico dos resíduos, aparentemente, verifica-se que os erros tem 

média positiva e variância constante, pelo fato de não tenderem a zero. A seguir a Tabela 19 

apresenta os coeficientes, o erro padrão, o Stat T e Valor-p para a variável desempenho. 

Tabela 19: Coeficientes, erro padrão, Stat T e Valor-P 
 Coeficientes Erro 

padrão 

Stat t valor-P 95% 

inferiores 

95% 

superiores 

Interseção 49,45862616 18,76042 2,636329 0,01395 10,89604 88,02122 

Desemp 0,324676277 0,187074 1,735546 0,094484 -0,05986 0,709213 

Fonte: elaborado pela autora 
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A partir da Tabela 19 é possível perceber que a equação de regressão é y= 

49,45862616+ 0,324676277x. Tal constatação está respaldada nos dizeres de Medeiros et al 

(2008, p.161) que salienta que “Na coluna coeficientes tem-se a linha intersecção, que é o 

termo independente da regressão, e na linha desempenho tem-se o coeficiente linear da 

regressão”. Os referidos autores também destacam que na coluna F e na coluna F de 

significação encontram-se as estatísticas para a validação do modelo.  Essa validação se dá 

pelo teste de hipóteses com (1-α)% de confiança: 

Hipótese nula (H0): o modelo não é adequado (todos βi = 0) 

Hipótese alternativa (H1): o modelo é adequado (existe algum βi ≠ 0). 

Rejeita-se H0 se Fteste > Fv1, v2,α/2%. Isso permite afirmar que a equação de regressão que 

é  

y = 49,45862616+ 0,324676277x. Como o intervalo com 95% de confiança para α é [-

10,89604; 88,02122]. O valor de α é de 49,45862616, que está dentro do intervalo. Para β o 

intervalo com 95% de confiança é de [-0,05986; 0,709213]. O valor de β é de  

0,324676277, que está dentro do intervalo. 

Em síntese, foi possível constatar que o FAREADO se aplica no Grupo Multinacional. 

Replicá-lo em todos os frigoríficos brasileiros de médio e grande porte permitirá a realização 

de um dignóstico organizacional do segmento de frigoríficos e certamente irá produzir 

informações importantes para a tomada de decisão dos gestores desses estabelecimentos 

agroindustriais. Aumentando a amostra, também será possível obter maior consistência das 

análises e resultados passíveis de generalização para o setor.  

A seguir se apresenta os resultados da operacionalização da etapa 7 do FAREADO. 

A etapa consiste na avaliação do desempenho econômico com dados secundários por meio 

dos indicadores ativo total, patrimônio liquido, receita liquida operacional, lucro bruto, lucro 

antes do juro e do imposto de renda e lucro liquido (dados obtidos no economática). 

A tabela 20 apresenta os indicadores dos demonstrativos financeiros, quais sejam, a 

evolução do ativo total, patrimônio liquido, receita liquida operacional, lucro bruto e lucro 

antes dos juros e do imposto de renda (LAJIR). 
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Tabela 20: Variação do ativo total, patrimônio liquido, receita liquida operacional, lucro bruto 

e lucro antes dos juros e do imposto de renda 

Anos Ativo Total 
Patrimônio 

Líquido 

Receita Liquida 

Operacional 

 

Lucro Bruto 
Lucro 

Liquido 

Lucro Antes dos 

Juros e do Imposto 

de Renda (LAJIR) 

2004 339.295,00 61.710,00 1.306.540,00 176.083,00 24.977,00 62.501,00 

2005 672.079,00 175.618,00 1.359.811,00 228.998,00 33.652,00 108.117,00 

2006 1.717.804,00 220.988,00 2.130.509,00 420.324,00 64.304,00 214.969,00 

2007 4.330.666,00 1.282.327,00 3.339.949,00 666.873,00 84.955,00 331.181,00 

2008 9.155.172,00 2.729.851,00 6.203.797,00 1.326.972,00 -35.500,00 724.586,00 

2009 11.451.641,00 4.184.285,00 9.615.740,00 1.381.394,00 679.079,00 545.080,00 

2010 22.599.586,00 6.353.288,00 15.878.469,00 2.601.445,00 140.092,00 881.744,00 

Total 50.266.243,00 15.008.067,00 39.834.815,00 6.802.089,00 991.559,00 2.868.178,00 

Média* 7.180.891,857 2.144.009,571 5.690.687,857 971.727,00 141.651,29 409.739,71 

* As médias foram calculadas considerando o número de anos nos quais foram obtidos dados na série histórica 

em análise 

Fonte: Economática (2011) 

 

 

 É possível constatar a partir da Tabela 20 que o ativo total da empresa, que 

compreende os bens e direitos da empresa expressos em moeda obteve uma ascensão 

exponencial no período de 2004 a 2010, numa ordem de 6.560,75%. Considerando que as 

aquisições se intensificaram no período de 2008 a 2010, está expresso nesse indicador a 

ascensão dos ativos da organização nesse período em um percentual de 146,85%.  

Comportamento similar é observado quanto ao patrimônio liquido, a receita liquida 

operacional, ao lucro bruto e o LAJIR. Entretanto, o lucro liquido no ano de 2008 apresentou 

um prejuízo de R$ 35.500,00 que pode estar associado a intensificação das aquisições 

efetuadas pelo Grupo Multinacional. Ao mesmo tempo mostra que a medida em que a 

empresa foi crescendo e fazendo mais aquisições, os indicadores financeiros também 

obtiveram ascensão positiva, o que evidencia que essa estratégia tem apresentado resultados 

econômicos positivos para o Grupo Multinacional. 

A seguir a Tabela 21 apresenta os indicadores técnicos volatilidade e risco e os 

indicadores de mercado, enterprise value, valor de mercado, P/L e EBITDA. 

 

Tabela 21:  Indicadores técnicos volatilidade e risco e os indicadores de mercado, enterprise 

value, valor de mercado, P/L e EBITDA 

Anos Volatilidade Risco Enterprise value Valor de mercado P/L EBITDA 

2004 - - - - - - 

2005 - - - - - - 

2006 - - - - - 214.969,00 

2007 - - 3.771.219,00 3.383.513,00 - 378.227,00 

2008 58,5 57,5 4.249.876,00 2.108.590,00 31,92 884.354,00 
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2009 56,5 57,3 10.139.722,00 6.806.739,00 47,62 819.536,00 

2010 32,2 32,3 7.633.401,00 4.713.515,00 7,81 1.508.468,00 

Total 147,2 147,1 25.794.218,00 17.012.357,00 87,35 3.805.554,00 

Média* 49,07 49,03 6.448.554,50 4.253.089,25 29,12 761.110,80 

* As médias foram calculadas considerando o número de anos nos quais foram obtidos dados na série histórica 

em análise 

Fonte: Economática (2011) 

 

 

Conforme Tabela 21 é possível perceber que no indicador volatilidade, que representa 

um indicador de risco e consiste em uma medida de velocidade do mercado, teve seu maior 

índice registrado no ano de 2008 e a partir de então teve apenas quedas. Isso significa que 

reduziu a variabilidade o que representa menor risco para o investidor. Quanto ao risco, 

também apresentou queda no período no qual foi possível obter os registros do Grupo 

Multinacional, o que denota a existência de maior segurança para os investidores. 

Já quanto ao enterprise value que representa o valor real da empresa, ou seja, é uma 

medida de valorização de dada empresa usada como alternativa à capitalização de mercado, 

apresentou o seu ápice no ano de 2009, tendo uma queda de 24,72%. Fica aqui uma indagação 

de quais terão sido os fatores que contribuiram para essa queda desse indicador? Até por que 

2010 ainda foi um período no qual a empresa continuou fazendo aquisições. 

No aspecto avaliado “valor de mercado”, conforme os dados, também ocorreram 

ascensões e quedas no período analisado. Essa oscilação no valor que a empresa atinge no 

mercado pode ter relação com as marcas que a mesma detêm, práticas e condutas 

desenvolvidas e o nível de satisfação dos clientes, que corroboram para a consolidação do 

valor de mercado de uma empresa. 

Já o indicador Preço/Lucro (P/L) apresentou variação apresentando sensível queda no 

ano de 2010, chegando a 7,81. Considerando que o preço é o valor por ação e o lucro é o 

ganho por ação, isto é, o lucro liquido da empresa dividido pelo número total de ações, esse 

indicador apresenta uma relação que estima o ganho para o acionista comparado ao 

investimento realizado. E os resultados encontrados evidenciam que esse ganho caiu 

substancialmente no ano de 2010. 

Acerca do Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) 

apresentou uma queda no ano de 2009 e uma ascensão de 45,76%. É um indicador que mede 

com eficiência a produtividade e a eficiência do negócio. Entretanto, o seu uso como 

indicador financeiro a ser analisado na tomada de decisão de aquisição de ações de uma 

empresa precisa ser efetuado com cautela, haja vista que o EBITDA não considera o montante 

de reinvestimento requerido (pela depreciação), fato crítico nas organizações que apresentam 
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ativos operacionais de vida curta; não leva em conta as mudanças no capital de giro e em 

função disso sobrevaloriza o fluxo de caixa em períodos de crescimento do capital de giro. 

Logo após a Tabela 22 apresenta os indicadores financeiros lucro/ação, liquidez geral, 

liquidez corrente, liquidez seca, dívida total bruta e dívida total liquida. 

 

Tabela 22: Indicadores financeiros lucro/ação, liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, 

dívida total bruta e dívida total liquida 

Anos Lucro/ação Liquidez geral 
Liquidez 

corrente 

Liquidez 

seca 
Dívida total bruta 

Dívida total 

liquida 

2004 1,1987 0,7 1,4 1,0 9.679.016,00 5.802.660,00 

2005 1,5902 1 2,2 1,6 5.154.148,00 2.120.710,00 

2006 0,45931 0,7 1,6 1,0 4.313.474,00 3.241.810,00 

2007 0,47778 0,9 2,2 1,7 2.073.961,00 1.024.155,00 

2008 -0,15749 0,8 2,8 2,0 1.047.113,00 755.373,00 

2009 2,4467 0,8 1,3 1,0 259.562,00 220.997,00 

2010 0,40429 0,9 1,0 0,9 127.831,00 120.566,00 

Total 6,41949 5,8 12,5 9,2 22.655.105,00 13.286.271,00 

Média* 0,92 0,83 1,79 1,31 3.236.443,57 1.898.038,71 

Fonte: Economática (2011) 

 

Conforme Tabela 22, o lucro por ação da empresa X apresentou uma grande variação 

no período em análise, sendo que no ano de 2008 teve prejuízo e no ano de 2009 uma grande 

recuperação, momento no qual atingiu o maior valor, sendo de R$ 2,44. Evidencia também 

que a intensificação de aquisições no período de 2008 a 2010 não se converteu em ascenção 

do lucro por ação do Grupo Multinacional, mas em desvalorizações registradas nesse período. 

Acerca do indicador liquidez geral leva em consideração a situação a longo prazo da 

empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Portanto, a liquidez 

geral indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e a longo 

prazo, para fazer face às suas dívidas totais. A interpretação do índice de liquidez geral é no 

sentido de quanto maior, melhor. O melhor desempenho do grupo Multinacional foi atingido 

no ano de 2005, chegando a 1. 

A liquidez corrente é calculada a partir da razão entre os direitos a curto prazo da 

empresa (caixas, bancos, estoques, clientes) e as dívidas a curto prazo (empréstimos, 

financiamentos, impostos, fornecedores). Além disso, a liquidez corrente denota a capacidade 

de pagamento, a curto prazo, da empresa e, teoricamente, o risco de crédito será maior na 

medida em que a liquidez for menor. Entretanto, o cálculo deste índice parte de uma posição 

estática (data de encerramento do balanço), sendo, portanto, possível de distorções quanto à 
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realidade. No caso da empresa X apresentou altos e baixos no período analisado, apresentando 

queda nos últimos 3 anos. 

A liquidez seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez 

compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será 

invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a 

liquidação de obrigações. Esse indicador também apresentou grande variação no período e 

uma queda significativa nos últimos 3 anos analisados. 

Quanto a dívida total bruta e dívida total líquida apresentaram queda no período 

analisado. Isso pode estar associado à ampliação da capacidade de pagamento e também a 

consolidação da empresa por meio de aquisições e internacionalização, atuando sob a égide 

do acionista BNDEs, considerado um dos principais da empresa.  

Logo após se apresenta os resultados da operacionalização da etapa 8 do FAREADO. 

A avaliação do desempenho ambiental foi efetuada por meio de dados secundários por  meio 

dos indicadores: consumo de energia, consumo de água, resíduos sólidos, tratamento de 

efluentes e emissões atmosféricas (buscar esses dados nos relatórios de sustentabilidade). 

Esses relatórios adotam, geralmente, as diretrizes GRI para estabelecer os indicadores 

avaliados. Recomenda-se avaliar os seguintes indicadores descritos na Tabela 23. 

Tabela 23: Indicadores de desempenho ambiental avaliados  
 

Aspectos Avaliados 
2010 comparado em relação a 2009 

 1 2 3 4 5 

Quantidade*  Não 

reduziu 

Pequena  

Redução 

Redução 

forte 

Redução  

Muito forte 

Não sabe 

Consumo de água 150.000.000 

l/dia 

   X  

Consumo de energia** 0,95 MWh   X   

Percentual de materiais utilizados 

provenientes de reciclagem 

15%   X   

Uso de insumos tóxicos 4%    X  

Resíduos sólidos 35%   X   

Contaminação do solo 3%    X  

Emissões de águas residuais 65%    X  

Emissões de gases de efeito estufa 167.801,04 

tCO2e 

  X   

Emissão de substâncias deterioradoras 

da camada de ozônio 

350.742,11 

tCO2e 

   X  

Ruídos  Nível 

mediano 

   X  

Cheiro/emissões de odor Forte     X  

Danos ao meio ambiente Elevados    X  

Riscos de acidentes graves Elevados    X   

Fonte: elaborado pela autora 

* Foram estabelecidos valores simbólicos para rodar  o Framework de Análise porque a empresa não forneceu 

esses valores. Acerca do desempenho ambiental, o questionamento foi efetuado a partir de indicadores 

qualitativos ao Analista Ambiental da Unidade A, que apresentou o estágio mais avançado das estratégias 

ambientais para estabelecer os valores estimados para demonstrar a aplicabilidade do Framework de análise. 

** MWh por tonelada produzida 
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Efetuada a aplicação, fazer o enquadramento com base no Quadro 24. 

Quadro 24: Avaliação da organização para uma escala de 5 pontos** 

Aspectos Avaliados Pontuação Nível de Atendimento 

Descrição  

   

   

   

   

1 Ruim  

2 Parcial  

3 Bom  

4 Pleno  

5* Nulo  

Fonte: elaborado pela autora 

* Quando o respondente assinalava o Indicador Neutro foi atribuído zero no momento da tabulação dos dados 

para o referido. 

 

Conforme já mencionado no item metodologia da presente tese, a avaliação do 

desempenho ambiental por meio de dados secundários foi prejudicada porque a Divisão 

Suínos e Aves do Grupo Multinacional passou por diversas aquisições nos últimos anos. No 

período de 1999 a 2004 pertenceu ao Grupo Multinacional Bunge. No período de 2005 a 2009 

ao Grupo Multinacional Cargill. A partir de 2010 ao Grupo Multinacional X. Nos relatórios 

de sustentabilidade dessas empresas não foi possível extrair os dados de desempenho 

ambiental da Divisão Suínos e Aves. E o relatório de sustentabilidade do Grupo Multinacional 

X referente ao ano de 2010 ainda não foi publicado
14

. Em contato com o Diretor de 

Tecnologia e Sustentabilidade (por e-mail, telefone, fale conosco do site da empresa) foi 

negado o repasse dessas informações. Considerando que a opção ideal não foi passível de ser 

executada, partiu-se para uma opção possível, levando em consideração que a simulação da 

operacionalização do Framework de Análise proposto permite ter uma noção da 

aplicabilidade do mesmo ao contexto das organizações. 

Considerando que o analista ambiental havia respondido no questionário de perguntas 

baseadas nas respostas perceptivas  o nível de impacto das práticas ambientais da organização 

no desempenho da mesma, foi atribuído um valor simbólico para cada uma das variáveis para 

exemplicar a operacionalização do Framework de Análise proposto. Constatou-se por meio 

desse exercício que há um pleno impacto das práticas ambientais no desempenho da 

organização. Essa simulação teria maior valor se pudéssemos atribuir valores reais e 

                                                           
14

 Até outubro de 2011 
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monetários a essas reduções, permitindo dessa maneira a evidenciação no desempenho 

econômico. 

Na sequencia são apresentados os resultados da operacionalização da etapa 9 do 

FAREADO. A avaliação do desempenho produtivo foi efetuada a partir dos indicadores de 

turnover, absenteísmo, horas de treinamento por funcionário em média por ano; nível de 

automatização da linha de produção obtidos a partir da percepção dos sujeitos questionados. 

Quadro 25: Avaliação do Desempenho produtivo 
 1 2 3 4 5 6 7 

Aspectos Avaliados/ 

Quantidade* 
Até 

1% 

1,1 a 

2% 

2,1 a 

3% 

3,1 a 

4% 

4,1 a 

5% 

5,1 a 

6% 

6,1 a 

7% 

7,1 a 

8% 

8,1 a 

9% 

9,1 a 

10% 

Acim

a de 

10% 

Não 

impacta 

Nível de absenteísmo 

(ausência/faltas no trabalho) 

 X           

Turnover (rotatividade dos 

funcionários) 

 X           

Automatização da linha de 

produção  

    X        

Melhoria das instalações da 

fábrica 

     X       

Percentual de horas de 

treinamento/ ano/funcionário/ 

horas trabalhas/ano 

 X           

Fonte: elaborado pela autora 

* Respostas perceptivas da Gerente de Recursos Humanos da unidade industrial A. O ideal para a demonstração 

da aplicabilidade do Framework de Análise é trabalhar com dados numéricos reais para estas variáveis 

 

A partir do levantamento da situação atual do desempenho produtivo por meio de 

indicadores perceptivos foi efetuado o enquadramento com base nas etapas de 

operacionalização do FAREADO. 

Quadro 26: Estágio atual do desempenho produtivo 

Aspectos Avaliados  Pontuação  Nível de Atendimento  

Descrição  

   

   

   

   

1 Péssimo  

2 Ruim  

3 Parcial  

4 Bom  

5 Muito bom 

6 Pleno  

 7* Nulo  

Fonte: elaborado pela autora 

 

Nesse item também não houve autorização do Grupo Multinacional para utilizar os 

dados reais da organização. Diante disso, foi efetuada uma simulação a partir das respostas 

perceptivas recebidas a partir da aplicação dos questionários. Foi possível constatar que a 
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divisão suínos e aves do Grupo Multinacional encontra-se no nível de atendimento do 

desempenho produtivo ruim, decorrente do alto nível de absenteísmo e turnover. 

Logo após se apresenta a operacionalização da etapa 10 do FAREADO. 

A correlação entre recursos, estratégias ambientais e desempenho constitui-se na última etapa 

do Framework de Análise proposto. 

 

Quadro 27: FAREADO aplicado a divisão suínos e aves da empresa X 

Classificação 

Numérica 

Nível de 

Desempenho 

na Avaliação 

Atendimento aos 

Requisitos Legais 

Percepção dos 

Recursos 

Mobilizados 

Estratégias 

Ambientais 

Impacto no 

Desempenho 

Organizacional 

De 0,1 a 2 Péssimo  

Vagos indícios de 

atendimento 

Fraca 

mobilização 

dos recursos 

Não atende Alto impacto 

negativo 

De 2,1 a 3 Ruim  

Atendimento 

precário 

Precária 

mobilização 

dos recursos 

Estratégia 

reativa  

Médio impacto 

negativo 

De 3,1 a 4 Parcial  

Atendimento 

parcial e reativo 

Parcial 

mobilização 

dos recursos 

Estratégia 

reativa plena 

Leve impacto 

negativo 

De 4,1 a 5  Bom  

Atendimento 

baseado em 

controle/correção 

Boa 

mobilização 

dos recursos 

Estratégia 

preventiva 

plena 

Leve impacto 

positivo 

De 5,1 a 5,9 Muito bom 

Atendimento 

proativo 

Alta 

mobilização 

dos recursos 

Estratégia 

proativa 

Alto impacto 

positivo 

6 ou 

Excelência Pleno  

Atendimento 

pleno 

Mobilização 

plena dos 

recursos 

Estratégia 

proativa plena 

Pleno impacto 

positivo 

0* Nulo  Não atendimento Não mobiliza Não atende Não impacta 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir dos resultados obtidos por meio da aplicação dos questionários foi possível 

enquadrar a divisão suínos e aves do Grupo Multinacional no nível de desempenho bom, com 

atendimento dos requisitos legais baseados no controle e na correção. Faz uma boa 

mobilização dos recursos para viabilizar as estratégias ambientais, que por sua vez foram 

enquadradas como sendo predominantemente reativas plenas com fortes evidências da 

existência de estratégias preventivas plenas e que ocasionam um impacto no desempenho 

organizacional considerado positivo. 
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A seguir, a próxima subseção apresenta conclusões sobre a aplicação do Framework  

de Análise proposto, no estudo da divisão suínos e aves do Grupo Multinacional. 

 

5.3  CONCLUSÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO FRAMEWORK (FAREADO) 

NO ESTUDO DA DIVISÃO SUÍNOS E AVES DO GRUPO MULTINACIONAL 

 

A aplicação do FAREADO permitiu enquadrar a Divisão Suínos e Aves do Grupo 

Multinacional estudado no nível de desempenho bom, com atendimento dos requisitos legais 

baseados no controle e na correção. Faz uma boa mobilização dos recursos para viabilizar as 

estratégias ambientais, que por sua vez foram enquadradas como sendo predominantemente 

reativas plenas com fortes evidências da existência de estratégias preventivas plenas e que 

ocasionam um impacto no desempenho organizacional considerado positivo. Na viabilização 

das estratégias vigentes são  mobilizados de maneira mais acentuada os recursos humanos; 

recursos físicos (instalações, máquinas e equipamentos); habilidades administrativas; cultura 

organizacional; recursos naturais renováveis; capital intelectual; capacidade de inovação e 

marca. Os recursos valiosos, raros, inimitáveis e organizacionais mobilizados consistem em 

recursos intangíveis que possuem interface com a cultura organizacional. Dentre os tangíveis 

foi dado ênfase aos equipamentos e recursos humanos. A partir do estudo desenvolvido foi 

possível demonstrar a aplicabilidade do Framework de Análise dos Recursos, Estratégias 

Ambientais e Desempenho de Organizações (FAREADO) na divisão suínos e aves do Grupo 

Multinacional estudado. Recomenda-se validar o mesmo em outros setores, para averiguar se 

o mesmo permite gerar generalizações quando aplicado a diferentes portes de empresas. 

Ficou evidenciado no discurso dos entrevistados de que a estratégia ambiental está 

alinhada com a estratégia do Grupo Multinacional estudado. Inclusive as estratégias 

ambientais se consolidam a partir de uma visão e missão voltadas para um cunho sustentável. 

Igualmente, considerando os valores da empresa X que consistem em: respeito aos clientes, 

respeito ao meio ambiente, excelência e dualidade, responsabilidade social, segurança e 

integridade – “a segurança do trabalho reflete nosso respeito ao bem mais precioso do 

empregado, a vida” é possível inferir que tais preceitos já evidenciam um comprometimento 

para com as ações sustentáveis. Resposta essa convergente com Freeman (1984) no que diz 

respeito aos seus stakeholders e ao seu grau de relacionamento, ou as relações sociais, assim 

como Barney (1991) ao se referir aos recursos sociais, e a Collis e Porras (1995) acerca dos 

fatores sociais (intangíveis).  
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Entretanto, foi constatado que as práticas ambientais são distintas por unidade 

industrial, havendo variação do uso dos recursos, das estratégias ambientais e dos 

desempenhos obtidos. Ficou evidenciado que a Divisão Suínos e Aves do Grupo 

Multinacional estudado atua de maneira pioneira e inovadora no que se refere às estratégias 

ambientais. Possui um desnível em termos de unidades, no que se refere às estratégias 

ambientais decorrente do processo de aquisições efetuado nos últimos três anos. Todavia, 

todas as unidades seguem os princípios de gestão ambiental preconizados pelo sistema de 

gestão ambiental da empresa e há 2 unidades industriais e o porto privado que possuem a ISO 

14.001 implantadas. Recebeu um número significativo de auditorias, que corresponde a 253 

auditorias no ano de 2010, o que comprova o comprometimento com a eficiência, os 

controles, a melhoria contínua e a excelência no processo de gestão. 

A área produtiva segue o Código UVA. Algumas unidades seguem as exigências do 

Banco Mundial e as especificidades requeridas pelos clientes. E as preocupações são sempre 

direcionadas rumo a eficiência, onde por exemplo, a unidade A apresentou uma eficiência de 

99,6% no sistema de tratamento de resíduos no ano de 2010, conforme mencionou o analista 

ambiental. Algumas unidades possuem contratos verdes de compra de energia, a exemplo da 

unidade de processamento da unidade A que compra essa energia do Maranhão. Para cada 

inconformidade ambiental existe ha preocupação de criar um Plano de Ação para minimizar 

os impactos ambientais. 

Entretanto, as estratégias ambientais implementadas podem estar associadas as 

pressões formais e informais provindas de organizações com quem a empresa X mantêm 

relações de dependência, isto é, aquelas essenciais à sua sobrevivência. São exemplos de 

processos coercivos que a organização recebe as determinações e legislações do Estado, os 

bancos financiadores, a relação entre matrizes e filiais e a relação entre compradores cujo 

status é oligopsônio e fornecedores considerados oligopólios. 

Por se tratar de uma multinacional brasileira, precisa captar recursos do BNDES e do 

BNDR. O BNDR usa as mesmas estratégias do Banco Mundial, e por isso exige que se faça 

investimentos em melhoria contínua na área ambiental. E isso vai ao encontro da notícia 

divulgada no site do banco mundial de que o Brasil foi o terceiro maior receptor de recursos 

do Banco Mundial no Ano Fiscal 2011 (julho de 2010 a junho de 2011), com financiamentos 

da ordem de US$ 2,5 bilhões para dez projetos de empréstimo e 5 operações a fundo perdido. 

O país permanece como maior parceiro do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) em termos de financiamentos em aberto, com mais de US$ 13 

bilhões (BANCO MUNDIAL, 2011).  
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Possui como estratégia definida a  diversificação, a internacionalização e foco nos 

produtos de maior valor agregado. Além disso, está fazendo investimentos altos no marketing 

e que triplicaram o valor de mercado da empresa X (DESTAQUES..., 2010). E isso fez com 

que a empresa X passasse de um valor de mercado de R$ 3bilhões (avaliação de 2007) para 

R$ 5 bilhões em 2010 e Marcos Molina passou a figurar na lista dos novos bilionários 

brasileiros, com um patrimônio pessoal estimado em R$ 2 bilhões, o que equivale a 40,8% 

das ações da empresa (SOBRAL, 2011). 

Considerando ser uma empresa que abate 4 milhões de aves por dia, requer um 

sistema de controle eficiente, sendo que não sai nada da empresa sem Nota Fiscal. Essa 

constatação permite fazer a inferência de que, se comparada a outras empresas do setor 

alimentício, o frigorífico X pode ser enquadrado no nível de estratégias ambientais proativas. 

Entretanto, se analisarmos o contexto macro, é possível constatar que todas essas práticas 

ambientais implantadas ao logo da cadeia produtiva são exigências efetuadas por entidades 

financiadores, clientes e grupos de pressão, o que evidencia que se trata de uma postura 

reativa e preventiva adotada pelos frigoríficos. Isso mostra que se olharmos para o setor 

alimentício, a empresa possui um status diferenciado, mas apenas está cumprindo a sua 

obrigação legal para ser acesso a recursos financeiros e atender as exigências dos 

compradores. E como salientou Luiz Fernando Furlan “O Brasil não só é o mais competitivo 

exportador de proteínas do mundo, como também é aquele que produz com o melhor 

coeficiente ambiental (ATTUCH, 2009, p.50) 

Trata-se de uma empresa que além de ser uma multinacional brasileira, tem uma 

importância significativa no contexto da cadeia produtiva e da sociedade. Por ser a 

coordenadora da cadeia produtiva, traça ações para os outros elos. E, sobretudo, citando o 

exemplo da unidade A, que possui 397 granjas, onde se pode considerar em média 4 pessoas 

por família que atuam nessa atividade produtiva, possui 38 caminhões que transportam 

frangos e ração e que são abastecidos em 2 postos de combustível. Isso evidencia a 

importância que uma empresa desse porte tem para a economia de um município e de uma 

região e o quanto gera empregos e renda. Por outro lado, representa uma realidade de 

oligopólio agroindustrial, o que produz restrições para os demais elos da cadeia produtiva. Os 

produtores passam a ser dependentes de poucas empresas e isso lhes gera algumas 

desvantagens competitivas, a exemplo da praticamente ausência de concorrência de preços na 

aquisição da matéria-prima por eles produzida (frangos, suínos). Todavia, olhando para a 

agroindústria, para a empresa se manter competitiva no cenário internacional, essa é uma 

tendência mundial, haja vista que a concentração produtiva aufere poder as organizações para 
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negociação e para pressão sobre entidades governamentais e orgão controladores para 

promover maior eficiência no sistema produtivo. Outrossim, na realidade agronegocial, a 

margem por unidade comercializada é pequena e torna as organizações competitivas a partir 

do momento em que possuem escala de produção. 

É salutar destacar que quando se fala em estratégia há a necessidade de pensar na 

formulação, implementação e controle. No que se refere às estratégias ambientais é possível 

destacar que o processo de formulação parte da equipe estratégica da empresa (inclusive 

incorporada na missão, visão e valores) e é descentralizada para os comitês que estabelecem 

Planos de Ação para as inconformidades do processo produtivo e atuam buscando alternativas 

para produzir melhor. No que se refere a implementação, envolve todos os níveis hierárquicos 

da empresa, sendo que os controles são efetuados por meio de indicadores de desempenho e 

auditorias internas e externas. Portanto, a estratégia ambiental contribui na obtenção da 

vantagem competitiva da empresa, mas hoje apenas pela preferência de compra, pois os 

clientes não estão dispostos a pagar mais pelo fato de estarem comprando produtos oriundos 

de um processo produtivo ecologicamente correto. Parece adequado e oportuno imitar  

organizações percebidas como bem-sucedidas ou mais legítimas em um ambiente de 

incerteza. E a “onda verde” está conscientizando muitos gestores e recebendo adeptos dos 

mais distintos setores, o que parece conveniente diante dos revezes da natureza, que se rebela 

diante dos intensos impactos ambientais e degradação já feita pelos seres humanos. E ainda, 

permite a participação em carteiras de ações sustentáveis, para aquelas que possuem ações 

negociadas em Bolsas de Valores, a exemplo da empresa X pertencente a I50 (Indice de 

Sustentabilidade Empresarial da Bovespa) que conforme Gamez (2007) atrai investidores 

ricos e conscientes. 

Acerca dos recursos mobilizados para estabelecer a estratégia ambiental consiste em 

todos os mencionados, haja vista que a média obtida nesse item foi de 4,28. Portanto, a 

empresa dá ênfase a mobilização dos recursos humanos, financeiros, físicos e tecnológicos 

para viabilizar a estratégia ambiental vigente. E também as capacidades e os recursos 

intangíveis. Na entrevista foram salientados os recursos intangíveis, considerados de maior 

importância. Embora o foco desse trabalho não seja enquadrá-lo como escola estrutural 

(mudanças endógenas) ou processual (mudanças endógenas e exógenas), os resultados 

encontrados possuem uma maior tendência para a escola processual do que a estrutural, por 

apresentarem em seu bojo, elementos relacionados ao conhecimento/aprendizagem 

organizacional (SCHULZE, 1994); a competências essenciais (PRAHALAD; HAMEL, 

1990); capacidades organizacionais (NELSON; WINTER, 1982; DOSI; NELSON; WINTER, 
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2000); ciclo de vida das capacidades conhecimento (HELFAT; PETERAF, 2003). Contudo, 

outras considerações são arroladas na sequência e que revelaram mais especificidades sobre 

recursos tangíveis e intangíveis. 

Foi possivel comprovar a hipótese H1 e H2 para a amostra pesquisada pois a relação 

que se estabelece entre recursos tangíveis e estratégia ambiental é alta (coeficiente de 

0,726229) e entre recursos intangíveis e estratégia ambiental é moderada apresentando a 

variação do coeficiente de 0,68939. Entretanto, o nível de correlação existente entre 

desempenho econômico e estratégia ambiental é moderado, apresentando variação do 

coeficiente de 0,420437. Esse comportamento é similar a correlação existente entre 

desempenho ambiental e estratégia cujo coeficiente de variação foi de 0,655436. 

Considerando que a Hipótese 1 versava que “Quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, 

mais otimizado é o uso dos recursos tangíveis e melhor o desempenho econômico e 

ambiental” é possível inferir que o Framework de Análise aplicado no frigorífico estudado 

elucida que as estratégias ambientais tem alta correlação com os recursos tangíveis, mas 

apresentam moderada correlação com  o desempenho econômico e ambiental. 

Sobre a Hipótese 2 que consiste em “Quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, 

mais otimizado é o uso de recursos intangíveis e melhor o desempenho econômico e 

ambiental”  foi validada a partir da aplicação efetuada no frigorífico estudado, pois foi 

constatado que a correlação que se estabelece entre recursos intangíveis e estratégia ambiental 

foi moderada, apresentando coeficiente de 0,68939, mantendo comportamento similar na 

correlação existente entre recursos intangíveis e desempenho econômico, cujo coeficiente foi 

de 0,524326. Sobretudo, a correlação existente entre recursos intangíveis e desempenho 

ambiental foi alta, com coeficiente de 0,823605. Há indícios nesses resultados de que os 

recursos intangíveis impactam de maneira mais intensa no desempenho ambiental, pois foi no 

cruzamentos dessas duas variáveis que o Framework de Análise proposto obteve maior 

aderência. 

Além disso, a análise de variância permitiu identificar que há um predomínio de 

estratégias reativas e preventivas, sendo que as médias das estratégias ambientais variaram 

entre 2,66 e 4,68 nas unidades industriais pesquisadas (ver Tabela 13). Já quanto a 

mobilização dos recursos essa variação foi de 3,29 a 4,92, o que denota um estágio evolutivo 

muito bom de uso dos recursos para viabilizar as estratégias ambientais. O desempenho 

econômico variou de 3,39 a 4,98, o que evidencia um impacto bom das estratégias ambientais 

no desempenho econômico. E o desempenho ambiental foi de 4,03 a 5,23, com predomínio do 

estágio evolutivo muito bom e do pleno em duas unidades industriais (Tabela 14). 
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O Quadro 28 apresenta um quadro síntese dos dados coletados, de modo a responder a 

cada um dos objetivos específicos da pesquisa. 

Quadro 28: Quadro síntese do atendimento dos objetivos específicos de demonstração da 

aplicabilidade do Framework de Análise proposto em um estudo de caso 
Objetivos Dados das Entrevistas Dados dos Questionários Dados Secundários 

Tipologias de estratégia 

ambiental vigente nas 

organizações que farão 

parte do Framework de 

Análise proposto 

Perpassa pela estratégias 

reativa, preventiva e 

proativa, com 

predomínio de ações 

reativas e preventivas. 

Médias das estratégias 

reativas = 4,27 

Média estratégias 

preventivas = 3,31 

Média estratégias proativas 

= 2,40 

Média do bloco estratégia 

ambiental = 3,26 

Projetos desenvolvidos 

pela empresa: 

- Redução de emissão de 

gases de efeito estufa 

- Tratamento de Efluentes 

aprimorado 

- Quantificação e 

compensação de 

emissões de gases de 

efeito estufa 

- Utilização de energia 

renovável 

- Sistema de 

monitoramento sócio-

ambiental no bioma 

Amazônia 

- Programa de produção 

orgânica 

- Programa de bem estar 

animal 

- Programa de reciclagem 

- Sistema de gestão 

integrada 

- Reflorestamento 

- Gestão do consumo de 

água 

- Centro de educação 

ambiental Seara 

Recursos tangíveis e 

intangíveis usados pelas 

organizações para 

estabelecer a estratégia 

ambiental vigente 

- Paixão 

- Recursos humanos 

- Sanidade animal 

atendida 

- Adaptabilidade a 

mudança e paixão 

- Qualificação das 

pessoas 

- Tudo o que é feito 

internamente 

- Trabalho em equipe 

- Geração de biomassa 

para evitar uso de 

recurso fóssil 

- Àgua e energia 

- A vontade de fazer 

acontecer 

- Os equipamentos e a 

estrutura 

Tecnologia 

- Àrea de saúde, 

segurança e meio 

ambiente 

São mobilizados de 

maneira mais acentuada: 

- os recursos humanos;  

- recursos físicos 

(instalações, máquinas e 

equipamentos);  

- habilidades 

administrativas;  

- cultura organizacional;  

- recursos naturais 

renováveis;  

- capital intelectual;  

- capacidade de inovação e 

- marca. 

Seguir rituais específicos 

de tradições dos clientes 

como o kosher e o halal. 

Indicadores de 

desempenho econômico e 

 

 

Redução muito forte de 

consumo de água; 

2.850.397 MgCO2e 

Emissões de Biomassa 
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ambiental que 

evidenciam as relações 

analisadas 

 

___________________ 

Redução forte de consumo 

de energia; 

Redução muito forte do 

uso de insumos tóxicos; 

Redução forte de resíduos 

sólidos; 

Redução muito forte da 

contaminação do solo; 

Redução muito forte das 

emissões de águas 

residuais; 

Redução forte das 

emissões de gases de efeito 

estufa e de riscos de 

acidentes graves; 

Redução muito forte da 

emissão de substâncias 

deterioradoras da camada 

de ozônio; de ruído; 

Cheiro/emissões de odor; 

de danos ao meio 

ambiente. 

(tCO2e) 963.900,63 

 

Ativo total em 2010: 

22.599.586,00 

 

Patrimônio Líquido em 

2010: 

6.353.288,00 

 

Receita liquida 

operacional em 2010: 

15.878.469,00 

 

Lucro bruto em 2010: 

2.601.445,00 

 

Lucro liquido em 2010: 

140.092,00 

Como as estratégias 

ambientais afetam a 

relação entre recursos 

tangíveis e intangíveis e o 

desempenho econômico e 

ambiental da organização 

As estratégias apenas 

afetam a preferência de 

compra. Os clientes não 

pagam mais por isso. 

Contribui para reduzir 

custos e aumentar a 

eficiência. Permite que a 

empresa trabalhe 

rumando em direção a 

melhoria contínua. 

Os gestores consideram 

que o absenteísmo, o 

turnover, as práticas 

ambientais, a marca dos 

produtos, a inovação, a 

automatização, a melhoria 

das instalações, o 

treinamento, o pioneirismo 

e as habilidades 

administrativas impactam 

de 6,1 a 7% no 

desempenho. Somente os 

gestores de C e F 

consideram que esse 

impacto é de 

aproximadamente 9,1 a 

10%. 

Participação no Indice 

Bovespa de 

Sustentabilidade (I50) 

Aplicabilidade do 

Framework de análise da 

vinculação existente entre 

recursos, estratégia 

ambiental e desempenho 

econômico e ambiental 

Mencionados por 

diversos entrevistados 

principalmente dos 

indicadores intangíveis 

associados a cultura e 

dos tangíveis recursos 

humanos e 

equipamentos. 

Média estratégias 

ambientais: 3,26 

Média recursos: 4,10 

Média desempenho: 4,16 

Correlação entre recursos e 

estratégia é alta 

Correlação entre 

desempenho e estratégia é 

moderada e idem para 

desempenho e recursos 

Correlação entre 

desempenho ambiental e 

recursos e desempenho 

econômico e recursos é 

alta. 

 

 

 

 

 

______ 

Fonte: elaborado pela autora 

 



170 

 

Com base no Quadro 27 é possível constatar de que as diferentes fontes de coleta de 

dados permitiram encontrar informações complementares e que se coadunam para responder 

cada um dos objetivos específicos. Apesar de ter trabalhado com uma pequena amostra de 

respondentes dos questionários, os dados coletados por meio deste instrumento obtiveram 

respostas similares as encontradas na oportunidade da entrevista, o que evidencia que há o 

reconhecimento da estratégia ambiental na Divisão Suínos e Aves do Grupo Multinacional. 

A partir dos dados primários e secundários coletados, foi possível perceber que a 

empresa procura incorporar aspectos inerentes à produção e ao produto, de maneira a 

explicitar aos consumidores sua postura voltada à sustentabilidade. Logo, os atributos 

ambientais incorporados no processo produtivo minimizam o impacto da produção e o uso de 

produto do meio ambiente, a exemplo das energias renováveis e do reciclo de água. Ademais, 

proporcionam aos consumidores benefícios utilitários, a exemplo da situação em que se reduz 

o uso de embalagens. E ainda, benefícios simbólicos, que se coadunam com o sistema de 

valores e reconhecimento social. Com a expectativa de propiciar ao consumidor algum valor 

no consumo dos produtos da empresa X, principalmente naquele que considera tanto 

necessidades pessoais de origem ecológica, quanto de outras origens voltadas a sanidade, 

qualidade e rastreabilidade. 

O Grupo Multinacional desenvolve programas e projetos nas unidades industriais que 

promovem a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), dentre os quais estão 

contempladas ações de: instalação de biodigestores para tratamento de efluentes líquidos e 

geração de eletricidade; instalação de sistema primário de tratamento de efluentes  líquidos; 

recuperação e utilização de gases de processo; utilização de biocombustíveis renováveis; 

monitoramento geo-espacial de fornecedores de gado na região amazônica; programas de 

logística reversa; participação em fóruns e comitês; substituição de gases refrigeradores; 

recuperação e cogeração de energia nos processos; monitoramento das emissões de CH4 na 

dieta do gado. Aspectos esses mencionados na oportunidade da entrevista, no retorno dos 

questionários e no relatório elaborado por Silva (2011) e que diz respeito ao inventário das 

emissões de gases de efeito estufa 2010 do Grupo Multinacional. 

Há uma preocupação da empresa com toda a cadeia de valor, para minimizar o 

impacto ambiental ao longo de toda a cadeia de produção, sendo que na presente tese se dá 

ênfase as práticas que se coadunam com a agroindústria.  

Também há uma preocupação com a reputação corporativa, por meio de iniciativas 

direcionadas à visibilidade  no quesito ambiental, como por exemplo, quando a empresa X, 

JBS e Minerva, considerados os maiores frigoríficos brasileiros e representantes da 
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Associação Brasileira dos Supermercados (ABRAS) e do Greenpeace assinaram o pacto pelo 

“desmatamento zero” na Amazônia. Isso coloca o Brasil em um novo patamar global em 

matéria de sustentabilidade, se for cumprido na íntegra até por que nenhuma empresa quer ter 

seu nome vinculado a desmatamento, seja fornecedora, processadora ou consumidora. 

Uma vez que a empresa X está centrada na maximização do seu prestígio social, a 

empresa compete com outras do setor que procuram o reconhecimento dos clientes, 

investidores, empregados e comunidade. Uma boa reputação cria um obstáculo de natureza 

intangível difícil de suplantar. Para que seja duradoura e resiliente, depende de investimentos 

no relacionamento com os stakeholders, que no caso da empresa X ocorrem por meio de 

auditorias efetuadas pelos clientes e que a empresa faz em seus fornecedores. Logo, é 

perceptível que as unidades industriais da empresa X investem em uma grande extensão de 

atividades que os induzem a percebê-las como confiáveis, honestas, responsáveis e 

transparentes. Suas ações ecológicas estão ligadas à evidenciação pública do compromisso da 

empresa com o meio ambiente que não lhe proporcionam benefícios financeiros diretos, 

porém, podem oferecer reconhecimento social. Isso se evidencia no site, pelo link voltado a 

sustentabilidade, pela publicação do relatório de sustentabilidade para conhecimento da 

sociedade e pela filantropia empresarial voltada ao meio ambiente. 

Para uma empresa se posicionar no mercado com um negócio sustentável, ela deve 

preliminarmente diminuir suas emissões e desperdícios de materiais, ou seja, otimizar os 

recursos. Caso não atenda esse requisito, sua credibilidade pode ser questionada. E isso a 

empresa X tem feito. Souza (2002) esclarece que as organizações que menosprezam o fator 

ambiental potencializam os seus riscos de imagem. Portanto, a empresa X procura preservar a 

sua imagem. Até por que a legitimidade social também influencia o comportamento 

organizacional e, portanto, a vantagem competitiva deve ser construída considerando o 

ambiente institucional. Como coloca Hart (1995) a abordagem baseada apenas nos recursos 

internos não é suficiente para manter a vantagem competitiva, pois a legitimidade externa 

reforça e diferencia a posição de uma organização a partir dos efeitos positivos de uma boa 

reputação.  

Conclui-se que as estratégias ambientais da empresa X estão servindo à finalidade da 

empresa de estabelecer vantagem competitiva quando suas iniciativas estiverem aderentes às 

expectativas do meio externo e, portanto, socialmente legitimadas. Como destacam Santos e 

Porto (2011) os consumidores podem atribuir importâncias distintas aos atributos ambientais 

associadas ao principal beneficiário de seu aspecto utilitário, isto é, se é o próprio consumidor 

ou a sociedade como um todo o beneficiado. Nessa questão reside o duplo desafio dos 
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gestores da empresa X em identificar se os clientes desejam produtos com atributos 

ecológicos e verificar quais desses são valorizados e capazes de gerar heterogeneidade entre 

as firmas, pois os ativos de difícil imitação irão auferir uma longevidade na vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes. 

A integração de operações das empresas adquiridas é um desafio para o Grupo da 

empresa X que efetuou uma grande quantidade de aquisições nos últimos 3 anos, pois 

empresas distintas possuem práticas ambientais diferentes, cultura e valores diversos e 

mobilizam os recursos de maneira personalizada. Portanto, requer unir culturas diferentes 

“sob o mesmo teto”.  

Sobretudo, como destacam Portugal Júnior e Portugal (2011) a importância da 

consolidação da questão ambiental no setor industrial brasileiro pode estar associado às 

estratégias ambientais que devem ser incorporadas ao processo de competitividade da 

empresa por meio de inovações que diminuam os impactos ao meio ambiente e determinam o 

domínio de novos mercados, via práticas ecologicamente mais adequadas como: adoção de 

tecnologias ambientais, implantação de sistema de gestão ambiental, racionalização do uso de 

recursos naturais, descarte adequado dos resíduos durante todo o ciclo de vida do produto. 

Essas práticas podem ser incentivadas a partir de uma política de reindustrialização 

sustentável de longo prazo que contemple estas questões de uma forma mais direta e eficaz, 

pois, atualmente a sustentabilidade socioambiental é um dos principais indutores de inovações 

na economia mundial. 

Ademais, os bancos de fomento exigem das empresas uma postura ambientalmente 

correta e que, portanto, vai ao encontro da premissa de respeitar os valores primários, ou seja, 

o respeito a vida e a natureza. Por que o ser humano deve fazer escolhas fundamentadas em 

princípios éticos e de responsabilidade, isto é, produzir, mas não a qualquer custo, mas 

protegendo a natureza por que ela é mais forte e soberana. Isso reforça que essa iniciativa das 

empresas de adotar ações voltadas para a sustentabilidade pode estar associada a uma 

pirâmide similar a de Maslow, onde se tem uma hierarquia de necessidades que precisam ser 

satisfeitas, para que haja a perenidade e sobrevivência do ser humano na face da terra. E isso 

somente irá acontecer quando o ser humano realmente reconhecer a importância do meio 

ambiente e fazer escolhas de produção que permitam atender as demandas de consumo, mas 

por outro lado preservem os recursos naturais. Portanto, as organizações precisam reinventar 

sua relação com a natureza, o que já está ocorrendo em muitos casos. 

Na sequencia, apresenta-se uma avaliação da aplicação do Framework de Análise dos 

Recursos, Estratégias Ambientais e Desempenho de Organizações (FAREADO). 
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5.4 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO FRAMEWORK DE ANÁLISE DOS RECURSOS, 

ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS E DESEMPENHO DE ORGANIZAÇÕES 

(FAREADO) 

 

Esta sub-seção procura avaliar a aplicação do Framework de Análise dos Recursos, 

Estratégias Ambientais e Desempenho de Organizações (FAREADO), que foi 

operacionalizado por meio de 10 etapas, descritas no item 4.2. 

A realização das entrevistas junto aos gestores da Divisão Suínos e Aves cujo 

escritório central está localizado em Itajaí/SC gerou informações alusivas às estratégias 

ambientais, recursos e desempenho do Grupo da Empresa X. O roteiro da entrevista consiste 

em um instrumento de avaliação da situação atual da organização, dos recursos valiosos, 

raros, inimitáveis e organizacionais e que apresenta os seguintes objetivos: 

- Sensibilizar os participantes da importância dos recursos organizacionais para 

implementar estratégias ambientais que, por sua vez impactam no desempenho; 

- Identificar as práticas ambientais vigentes na organização e a percepção dos 

diferentes gestores estratégicos e táticos acerca das mesmas; 

- Oportunizar uma reflexão acerca do tema estratégias ambientais aplicado à 

organizações; 

Como resultados observados após a transcrição das entrevistas têm-se: 

- Nível de percepção diferente acerca dos recursos organizacionais valiosos, raros, 

inimitáveis e organizacionais associados ao cargo estratégico ocupado pelo entrevistado; 

- Nível de percepção das estratégias ambientais vigentes e práticas de gestão ambiental 

desenvolvidas pelo grupo associado ao nível de envolvimento do departamento para 

viabilização das mesmas. 

- Unanimidade de percepção de que a sustentabilidade faz parte da estratégia do Grupo 

Multinacional. 

A partir da aplicação do FAREADO se pode perceber as estratégias ambientais e 

recursos mobilizados para viabiliza-las na empresa avaliada. O uso desta metodologia de 

avaliação propiciou um momento de reflexão, análise e sensibilização dos gestores no que se 

refere às práticas ambientais vigentes na empresa e se as mesmas impactam no desempenho. 

Apresentou como potencialidade, a possibilidade de permitir os entrevistados a expressarem 

as suas ideias, resultantes da experiência e know how acumulado ao longo dos anos. O aspecto 

negativo é que expressam suas ideias com elevado grau de subjetividade e o pesquisador 
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necessita abstrair os pontos centrais para a demonstração da aplicabilidade das etapas do 

Framework de Análise. 

Na sequencia a aplicação dos questionários permitiu fazer um diagnóstico de 6 

unidades industriais, que foram adquiridas pela empresa X em períodos distintos, possuem 

idades de instalação diferentes e já fizeram parte de outras corporações de grande porte, a 

exemplo da Bunge, Cargil, Seara. Por meio dessa aplicação foi possível evidenciar que: 

- A localização geográfica contribui na alocação dos recursos organizacionais e nas 

estratégias ambientais adotadas; 

- Os diferentes setores pesquisados dentro da unidade industrial apresentam 

percepções distintas acerca das práticas ambientais desenvolvidas e dos recursos mobilizados 

na empresa. Infere-se que isso pode estar associado ao nível de envolvimento do 

departamento pesquisado na viabilização das práticas ambientais; 

E o enquadramento da divisão suínos e aves do Grupo Multinacional nos estágios 

evolutivos e níveis de desempenho previstos pelo Framework de Análise  permitiram 

consolidar a demonstração da aplicabilidade do FAREADO. Entretanto, essa demonstração 

apresenta a fragilidade/limitação de não ser obtido todos os dados operacionais de 

desempenho necessários para a completa demonstração do Framework de Análise proposto. 

Por isso, partiu-se para a situação possível de simulação a partir de dados 

prováveis/estimados. Ação esta necessária em função da postura  da empresa X de não 

autorizar a publicados dos dados operacionais da empresa.  

Recomenda-se para futuros trabalhos utilizar dados reais da organização também para 

as etapas 8 e 9 do Framework de Análise, para dar maior consistência a operacionalização do 

FAREADO e contribuir de maneira efetiva na avaliação dos estágios evolutivos das 

estratégias ambientais e sua relação com os recursos mobilizados e desempenho 

organizacional. Somente dados reais de uma organização dão a possibilidade de validar ou 

refutar as hipóteses o que no caso descrito não foi possível de ser realizado plenamente, por 

falta de dados em alguns dos constructos propostos, mas que serviu para criar fortes 

evidências da validade das mesmas e também para deixar evidente que o Framework de 

Análise tem a capacidade de mostrar a relação entre as variáveis e trazer informações 

importantes aos gestores, aos setores nos quais será aplicado e a sociedade de forma geral, 

contribuindo para a ampliação da atuação de forma sustentável por parte das organizações e 

em especial as que imprimem com suas atividades altos impactos ambientais. 

Além disso, para casos de organizações que monitoram o seu desempenho sustentável 

a partir das Diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI), fazer a mensuração do 
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desempenho econômico e ambiental balizado a partir de tais indicadores adotados nestes 

relatórios de sustentabilidade. Mas isso somente é possível para organizações que utilizam 

este parâmetro, pois o nivel de detalhamento desses indicadores é maior e mais completo, 

tendendo a trazer resultados mais concretos, quando monitorados periodicamente pela 

organização e cedido o acesso aos mesmos na condição de pesquisador científico.
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6 CONCLUSÃO 

 

A presente tese buscou propor e demonstrar a aplicabilidade de um Framework de 

Análise que evidencie o relacionamento entre recursos organizacionais, estratégia ambiental e 

desempenho econômico e ambiental de empresas. Foi criado um Framework de Análise dos 

Recursos, Estratégias Ambientais e Desempenho de Organizações (FAREADO). Embora ele 

não seja específico para o setor de frigoríficos, nesta pesquisa a aplicação do Framework de 

Análise foi direcionada para este setor, tendo sido efetuado um estudo de caso na Divisão 

Suínos e Aves do Grupo Multinacional.  

Além disso, havia sido estabelecido como objetivo específico 1 definir as tipologias de 

estratégia ambiental vigente nas organizações. Foi constatado que a estratégia ambiental 

vigente perpassa pela estratégias reativa, preventiva e proativa, com predomínio de ações 

reativas e preventivas, diferente daquilo que a empresa enfatiza no seu discurso, de ser 

predominantemente inovadora no quesito ambiental e de adotar uma postura essencialmente 

proativa. 

O objetivo específico 2 procurou especificar os recursos tangíveis e intangíveis usados 

pelas organizações para estabelecer estratégias ambientais. Dos recursos que compuseram o 

FAREADO são mobilizados de maneira mais acentuada os recursos humanos; os recursos 

físicos (instalações, máquinas e equipamentos); as habilidades administrativas; a cultura 

organizacional; os recursos naturais renováveis; o capital intelectual; a capacidade de 

inovação e a marca. 

Também buscou-se no objetivo específico 3 especificar os indicadores de desempenho 

econômico e ambiental que evidenciam as relações analisadas. Nesse item houve indícios da 

existência das relações, mas no item desempenho ambiental foram utilizados apenas dados 

resultantes da percepção dos questionados e da estimação de valores, o que gera uma 

probabilidade não comprovada com números reais, devido a não autorização do uso desses 

indicadores numéricos por parte da empresa. Os únicos indicadores reais alusivos ao 

desempenho ambiental são aqueles que se referem ao inventário de gases de efeito estufa, que 

dizem respeito ao Grupo Multinacional como um todo.  

Ainda o objetivo específico 4 buscou elaborar os pressupostos de como estratégias 

ambientais afetam a relação entre recursos tangíveis e intangíveis e o desempenho econômico 

e ambiental da organização. Foi verificado que os gestores consideram que o absenteísmo, o 

turnover, as práticas ambientais, a marca dos produtos, a inovação, a automatização, a 

melhoria das instalações, o treinamento, o pioneirismo e as habilidades administrativas 
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impactam de 6,1 a 7% no desempenho. Somente os gestores de C e F consideram que esse 

impacto é de aproximadamente 9,1 a 10%. Contudo, há de se destacar que esses indicadores 

são resultantes da percepção dos questionados, e se revestam de elevado grau de 

subjetividade, tornando essas constatações apenas indícios e não há a possibilidade de fazer a 

real comprovação no presente estudo. 

E por último, o objetivo específico 5 buscou verificar a aplicabilidade do Framework 

de Análise sobre a vinculação entre recursos, estratégia ambiental e desempenho econômico e 

ambiental (FAREADO), utilizando como estudo de caso as unidades industriais da divisão 

Suínos e Aves do Grupo Multinacional localizadas no Brasil. Como a aplicação não foi 

completa não houve como validar ou refutar as hipóteses, mesmo que parte das relações 

(aquelas com as quais trabalhamos com dados reais) tenham sido validadas. Mas há fortes 

indícios da possibilidade de validação das mesmas, tendo em vista as correlações e a análise 

de variância que o estudo de caso apresentou, o que demonstra que o Framework de Análise 

consegue evidenciar as relações entre as variáveis e possibilita validar ou refutar as hipóteses 

caso seja aplicado com valores reais.  Portanto, as hipóteses são válidas para a amostra 

pesquisada. Sobretudo, porque a empresa X atende os interesses ecológicos dos stakeholders 

da empresa, assim como na comunicação intensiva das iniciativas ambientais para a sociedade 

e os seus clientes em especial. 

Quanto a idade da fábrica das unidades industriais pesquisadas e seu impacto no 

desempenho, foi constatado pela análise de variância que a mesma não influencia de maneira 

significativa nos aspectos avaliados no presente estudo. Por exemplo, a unidade industrial D 

foi construída em 1995 e não apresenta os melhores desempenhos. Já a unidade A foi 

construída em 1960 e apresenta desempenhos superiores nos quesitos avaliados.  Por outro 

lado, é importante frisar que a unidade industrial D apenas implantou os princípios de gestão 

ambiental, desde 2010 e a unidade A possui além destes, o sistema de gestão ambiental, a ISO 

9.000 e a ISO 14.001 implantados. Isso evidencia que a certificação ambiental tende a 

contribuir para o aprimoramento das estratégias ambientais inplantadas na empresa e impacta 

do desempenho. 

Outra constatação diz respeito ao nível médio de escolaridade dos funcionários das 

unidades industriais pesquisadas. A unidade industrial A, que apresenta o melhor desempenho 

é aquela que possui o maior número de funcionários com ensino médio completo e 

escolaridade em nível superior e especialização, o que permite inferir que esse fator também 

pode ter contribuído para que na análise de variância esta unidade industrial apresentasse 

médias superiores nos itens avaliados estratégias ambientais e recursos mobilizados, mas que 
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não impactou necessariamente no desempenho econômico financeiro e ambiental da unidade 

industrial 

As contribuições desse trabalho consistem basicamente em dois aspectos relevantes 

em estudos empíricos dessa natureza, ou seja, prático e teórico. O primeiro está associado a 

demonstrar o quão importante para a empresa é o mapeamento dos seus recursos tangíveis e 

intangíveis utilizados para estabelecer a sua estratégia ambiental, e o que notadamente revela 

a necessidade de avaliação contínua, bem como da acuidade de suas ações endógenas e 

exógenas. E o segundo aspecto, se refere à aplicabilidade de teorias utilizadas 

recorrentemente na academia internacional, e que pode ser testada e avaliada no contexto 

nacional. Dessa forma, agregam-se novos achados e resultados ao meio científico. Sobretudo, 

evidencia que não é o período de tempo que se leva para replicar os recursos da firma que 

define a existência de vantagem competitiva, mas a inabilidade dos atuais e potenciais 

competidores de duplicarem tais recursos que proporcionam a vantagem competitiva 

sustentável para o Grupo Multinacional. Premissas essas que estão alinhadas com os dizeres 

de Barney (1991). Igualmente, que os recursos de uma empresa do setor de frigoríficos 

capazes de gerar vantagem competitiva são passíveis de replicação pelos concorrentes, 

todavia, requerem um tempo maior para serem copiados. Isso mostra que a vantagem 

competitiva da empresa se sustenta por um certo tempo, o que é positivo. 

Ressaltasse que o objetivo deste estudo foi alcançado ao encontrar nas respostas dos 

entrevistados a sua maior tendência para elementos relacionados à intangibilidade, o que 

revelou sua preocupação com as pessoas que integram a organização e as capacidades 

organizacionais, consideradas sua principal fonte geradora de recursos. Logo, como 

recomendação a estudos futuros sugere-se o avanço da pesquisa de forma comparativa entre 

outras empresas do mesmo setor, com o uso de recursos quantitativos e técnicas estatísticas 

mais robustas, a exemplo das equações estruturais e dados em painel. Outrossim, desenvolver 

um estudo que verse sobre as forças e fraquezas dos recursos internos da empresa; e as 

oportunidades e ameaças que a empresa pode auferir no ambiente em que compete. Além 

disso, identificar se esses recursos considerados estratégicos são similares aqueles que 

unidades industriais localizadas em outros países detêm. Outra possibilidade de investigação 

consiste em identificar se o processo de internacionalização da empresa fez com que os 

recursos geradores de vantagem competitiva se alterassem, o que seria passível de ser 

mensurado por meio de um estudo longitudinal. Também investigar o conjunto de imagens e 

percepções que os públicos internos e externos têm a respeito da empresa X. Considerando 

que as estratégias ambientais podem auferir vantagem competitiva para as organizações, 
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estudos que versem sobre gestão e análise da cadeia de suprimentos verde podem ser 

importantes para identificar os gargalos e contribuir para a tomada de decisão e desempenho 

organizacional. Investigações que versem sobre estratégias de operações que incorporem as 

capacidades e os recursos intangíveis para a implantação de práticas ambientais responsáveis 

dentro da organização viabilizando estratégias de operações sustentáveis. Outrossim, avaliar o 

impacto no desempenho das operações da escolha de tecnologias ambientais. Identificar qual 

estágio evolutivo (reativo, preventivo ou proativo possui maior impacto no desempenho 

econômico/financeiro e ambiental) e se diferentes tecnologias ambientais proporcionam 

impactos distintos. E por último, investigar se os consumidores percebem diferenças 

consistentes em importantes atributos de um produto, em relação aos dos demais 

competidores, devido à lacuna de recursos e capacidades entre a empresa e os concorrentes, e 

que fazem com que os clientes obtém pela marca X. 

A inserção de estratégias ambientais é uma necessidade para as empresas, pois é no 

processo produtivo que se produz os resíduos e as emissões e é ali que se encontram as 

maiores oportunidades de melhoria. Sem estratégias ambientais proativas, entretanto, não há 

como garantir a criação de vantagens competitivas que possam ser mantidas no longo prazo. 

 

 



180 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABEF - Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos.. Disponível em 

http://www.abef.com.br/ubabef/camaras_sustentabilidade.php. Acesso em 21 jul.2011. 

 

ABIEC - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Disponível em: 

<www.abiec.com.br>. Acesso em 23 set. 2011. 

 

ABIPECS - Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína. 

<http://www.abipecs.org.br/uploads/relatorios/relatorios-

associados/ABIPECS_relatorio_2010_pt.pdf>. Acesso em 21 jul.2011. 

 

ABNT NBR ISO 14001. Segunda edição 31.12.2004. Válida a partir de 31.01.2005. Sistemas 

da gestão ambiental Requisitos com orientações para uso. Número de referência. ABNT NBR 

ISO 14001:2004 27 páginas. ABNT 2004. 

 

ABREU, M. C. S. de; SANTOS, S. M. dos; RADOS, G. J. V. Modelo de avaliação da 

estratégia ambiental: estudo no setor têxtil. Cadernos Ebape.br. v.6, n.1, mar.2008. 

 

ACKERMAN, R.; BAUER, R. Corporate Social Responsiveness: the modern dilema. New 

York: Keston, 1976. 

 

AGRA FNP. ANUALPEC 2010. Anuário da Pecuária Brasileira. São Paulo: Agra FNP 

Pesquisas, 2010. 

 

AGUIAR, A. B. de; FREZATTI, F. Uso de Medidas Não-Financeiras de Desempenho, 

Estratégia e Orientação Temporal dos Gestores. V Encontro de Estudos em Estratégia. 

Porto Alegre/RS, 15 a 17 mai. 2011.  

 

AGUILERA-CARACUEL, J.; ARAGÓN-CORREA, J. A; HURTADO-TORRES, N. E.; DE 

LA TORRE-RUIZ, J. M. Why do firms become green? the influence of internationalization 

on the environmental strategy. Academy of Management Proceedings. 2011. 

 

ALBERTON, A. Meio ambiente e desempenho econômico-financeiro: o impacto da ISO 

14001 nas empresas brasileiras. Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina como parte dos requisitos 

para obtenção do Título de Doutor em Engenharia de Produção. 2003. 

 

ALBERTON, A.; COSTA JR., N. C. A. da. Meio Ambiente e Desempenho Econômico-

Financeiro: Benefícios dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGAs) e o Impacto da ISO 14001 

nas Empresas Brasileiras. RAC Eletrônica. v. 1, n. 2, art. 10, p. 153-171, Maio/Ago. 2007 

 

ALPERSTEDT, G. D; QUINTELLA, R. H; SOUZA, R, L. Estratégias de gestão ambiental e 

seus fatores determinantes: uma análise institucional. RAE. São Paulo.  v. 50.  n. 2. abr./jun. 

2010. 

 

AL-TUWAIJRI, S. A.; CHRISTENSEN, T. E.; HUGHES II, K. E. The relations among 

environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: a 

simultaneous equations approach. 2003. 

 

http://www.abef.com.br/ubabef/camaras_sustentabilidade.php
http://www.abipecs.org.br/uploads/relatorios/relatorios-associados/ABIPECS_relatorio_2010_pt.pdf
http://www.abipecs.org.br/uploads/relatorios/relatorios-associados/ABIPECS_relatorio_2010_pt.pdf


181 

 

AMARAL, S. P. Estabelecimento de indicadores e modelo de relatório de 

sustentabilidade ambiental, social e econômica: uma proposta para a indústria de petróleo 

brasileira. Tese submetida ao corpo docente da coordenação dos programas de pós-graduação 

de engenharia da universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003. 

 

AMIT, R., SCHOEMAKER, P., Strategic assets and organizational rents. Strategic  

Management Journal 4, 33–47. 1993. 

 

ANDRADE, M.M. de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções 

práticas. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

ARAGON-CORREA, J. A. Strategic proactivity and firm approach to the natural 

environment. Academy of Management Journal, 41. p. 556-567. 1998. 

 

ARAGÓN-CORREA, J.; SHARMA, S. A contingent resource-based view of proactive 

corporate environmental strategy. Academy of Management Review. vol. 28. n.1. p. 71-98. 

2003. 

 

ARAGON-CORREA, J. A.; RUBIO-LOPEZ, E. A. Proactive corporate environmental 

strategies: myths and misunderstandings. Long Range Planning 40. p. 357-381. 2007. 

 

ARAUJO, G. C.; BUENO, M. P. Um estudo sobre a sustentabilidade empresarial na 

agroindústria frigorífica. Revista Gerenciais. São Paulo. v.7.n2. p.147-154, 2008. 

 

ARAÚJO, G. C.; BUENO, M. P.; MENDONÇA, P. S. M. A sustentabilidade em frigoríficos: 

discussão de um estudo de caso. XLV Congresso da Sober. Sociedade Brasileira de 

Economia, Administração e Sociologia Rural, 2007. 

 

ASHFORD, N. A. Understanding technological responses of industrial firms to 

environmental problems: implications for government policy. In: FISCHER, K.; SCHOT, J. 

(edts). Environmental strategies for industry: p.277-307. Washington. DC: Insland Pres, 

1993. 

 

ATTUCH, L. Os eleitos do BNDES. Revista Dinheiro rural. v.12, n.631, nov. 2009. 

 

AZZONE, G. BERTELÉ, U.; NOCI, G. At Last We Are Creating Environmental Strategies 

Which Work. Long Range Planning. v.30, n.4, p.562-571. 1997. 

 

BANCO MUNDIAL. Brasil entre maiores parceiros do Banco Mundial em 2011 

Disponível em < 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/BRAZILEXTN/0,,

contentMDK:22954104~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:322341,00.html>. Acesso 

em 06 jul.2011. 

 

BANDEIRA DE MELLO, R.; MARCON, R. Heretogeneidade do desempenho de empresas 

em ambientes turbulentos. Revista Administração de Empresas. v.46, n.2, 2006. 

 

 

BANSAL, P. Evolving sustainability: A longitudinal study of corporate sustainable 

development, Strategic Management Journal, 26, p. 197 e 218. 2005. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/BRAZILEXTN/0,,contentMDK:22954104~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:322341,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/BRAZILEXTN/0,,contentMDK:22954104~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:322341,00.html


182 

 

 

BANSAL, P.; BOGNER, W. C.  Deciding on ISO 14.001: economics, institutions and 

context. Long Range Planning. vol. 35. p.269-290. 2002. 

 

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

BARLA, P. ISO 14001 certification and environmental performance in Quebec’s pulp and 

paper industry. Journal of Environmental Economics and Management 53, 291–306. 

2007.  

 

BARNEY, J. B. Strategic factor markets: Expectations, luck and business strategy. 

Management Science, 32, pp. 1512-1514. 1986a.   

 

BARNEY, J. B. Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive 

advantage? Academy of Management Review, 11, pp. 656-665. 1986b. 

 

BARNEY, J. B. Types of Competition and the Theory of Strategy: Toward an Integrative 

Framework. Academic of Management Review, 11, pp. 791-800. 1986c. 

 

BARNEY, J. B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of 

Management, v. 17, n. 1, p. 99-120, 1991. 

 

______. Gaining and Sustaining Competitive Advantage. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 

 

BARNEY, J. HESTERLY, W.S. Administração estratégica e vantagem competitiva. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

BARNEY, J; CLARK, D.N. Resource-Based Theory. Cap.12. London: Oxford, 2007. 

 

BARNEY, J. B.; WRIGHT, P. M. On becoming a strategic partner: the role of human 

resources in gaining. Human Resource Management, Ann Arbor, v. 37, n. 1, p. 31-46, 1999. 

 

BARROSO, L. R. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional 

Brasileiro (Pós-modernidade, Teoria Crítica e Pós-Positivismo). In A Nova Interpretação 

Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Luís Roberto 

Barroso (organizador). 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar,  p. 27-28, 2006. 

 

BAUMOL, W. J.; OATES, W. E. Economics and environmental policy of quality of life, 

Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1979. 

 

BAUMSTAT, A. Environmental management in Europe: results of the European Business 

Environmental barometer 1997/98. IWOe Discussion Paper n.79. St. Gallen, S. 1-45 

available from: 

<http://www.iwoe.unisg.ch/org/iwo/web.nsf/syswebressources/db79/$FILE/db79pdf>. 1997. 

 

BECKER, B., HUSELID, M. High performance work systems and firm performance:  

synthesis of research and management implications. Research in Personnel and Human 

Resources 16, 53–101. 1998. 

 

http://www.iwoe.unisg.ch/org/iwo/web.nsf/syswebressources/db79/$FILE/db79pdf


183 

 

BELL, J. Projeto de pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e 

ciências sociais. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

BERRY, M. A; RONDINELLI, D. A. Proactive corporate environmental management: 

a new industrial revolution. Academy of Management Executive, v. 12, n. 2, 1998. 

 

BERTUCCI, J. L. de O. Ambiente, estratégia e performance organizacional no setor industrial 

e de serviços. Revista Administracao de Empresas [online]. vol.45, n.3, pp. 10-24, 2005. 

 

BOULTON, R. S.; LIBERT, B. D.; SAMEK, S. M. Cracking the value code. New York: 

Harper Collings Publishers, 2001. 

 

BOWEN, F; SHARMA, S. Resourcing corporate environmental strategy: Behavioral and 

resource-based perspectives unpublished manuscript, University of Calgary, 2005. 

 

BRAGDON, J. H.;  MARLIN, J. A. Is pollution profitable? Risk Management, 19 (4), p.9-

18, 1972. 

 

BROCK, V. F.; SÁ, U. G. de C. Evolução das Práticas Organizacionais: Um Estudo das 

Gestão Ambiental e Inovação Sustentável numa Indústria Petroquímica de Triunfo, RS. V 

Encontro de Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

BROCKHOFF, K.;  CHAKRABARTI, A. K. Corporate strategies in environmental 

management. In Research Technology Management. Washington, Undustrial 

Research Institute. v.42, pp.26-30, Jul./Aug. 1999. 

 

BRUSH, T.; ARTZ, K. W. Toward a contingent resource-based theory: The impact of 

information asymmetry on the value of capabilities in veterinary medicine. Strategic 

Management Journal, 20: 223-250. 1999. 

 

BUCHHOLZ, R. A. Business environment and public policy: implications for management 

and strategy. 4. ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, p. 466-7.1992.  

 

BUTLER J. E.; PRIEM R. L. Is the resource-based ‘view’ a useful perspective for strategic 

management research? Academic Management Review. 26 (1):22–40. 2001. 

 

BUYSSE, K.;VERBEKE, A. Proactive environmental strategies: A stakeholder management 

perspective. Strategic Management Journal, 24: 453-470. 2003. 

 

CAMPOS, L. M. de S. SGADA – Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho 

Ambiental: uma proposta de implementação. 2001. 183 p. Tese (Doutorado em Engenharia 

de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP), 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis. 2001. 

 

CAMPOS,  L. M. de .; MELO, D. A. de. Indicadores de desempenho dos Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA): uma pesquisa teórica. Produção, v. 18, n. 3, set./dez. p. 540-555.2008. 

 

CARROLL, A. B. A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. 

Academy of Management Review, v. 4, p. 497-505, 1979. 

 



184 

 

CASTRO NETO, F. C. de; OLIVEIRA, J. C. C. de; PITOMBEIRA, L. G.; SILVA FILHO, J. 

C. L. da; ABREU, M. C. S. de. Fatores determinantes de proatividade ambiental em empresas 

cearenses: estudo de casos múltiplos. Revista de Gestão Social e Ambiental - RGSA, São 

Paulo, v. 5, n. 1, p. 48-65, jan./abr., 2011 

 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P.A.; Metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Makron Books, 

1996. 

 

CHRISTMANN, P. Environmental strategies of multinational companies: determinants 

and effects of competitive advantage. Dissertation submitted in partial satisfaction of the 

requirements for the degree doctor of Philosophy in Management. University of Calfornia. 

Los Angeles.  1997. 

 

CHRISTMANN, P. Effects of ‘‘best practices’’ of environmental management on cost 

advantage: the role of complementary assets. Academy of Management Journal 43 (4), p. 

663–680. 2000. 

 

CHRISTMANN, P.; TAYLOR, G. Globalization and the environmental: determinants 

of firm self-regulation in China. Journal of International Business Studies, v. 32, n. 3, 

2001. 

 

CLARKSON, P. M.; LI, Y.; RICHARDSON, G. D.; VASVARI, F. P.. Revisiting the relation 

between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis. 

Accounting, Organizations and Society. 2007. 

 

CLEMENS, B. Economic incentives and small firms. Does it pay to be green? Journal of 

business research. v.59, p.492-500, 2005. 

 

CMMAD - COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: FGV, 1988. 

 

CMMAD - COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 1991. 

 

COATES, T. T.; McDERMOTT, C. M. An exploratory analysis of new competencies: a 

resource based view perspective. Journal of Operations Management, v. 20, n. 5, p. 

435-450, 2002. 

 

COHEN, M. A.; FENN, S. A.; KONAR, S. Environmental and financial performance: are 

they related? Vanderbilt University, Nashville, TN, Working paper. May 1997. 

 

COLLIS, D. J. Research note: how valuable are organizational capabilities? Strategic 

Management Journal 15, 143–152.(Special Issue). 1994. 

 

COLLIS, J. C., PORRAS, J. I. Feitas para durar: práticas bem sucedidas de empresas 

visionárias. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1995. 

 



185 

 

CONNER, K. R. A historical comparison of the resource based theory and five schools of 

thought  within industrial economics: do we have a new theory of the firm? Journal of 

Management. vol.17. n.1. p.121-154. 1991. 

 

CORAIOLA, D. M.; BARATTER, M. A.; TAKAHASHI, A. R. W. Isomorfismo institucional 

e decisão estratégica: o caso dos cursos superiores de tecnologia (csts) da OPET. V Encontro 

de Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

CORAZZA, R. I. Gestão ambiental e mudança na estrutura organizacional. Revista de 

Administração de Empresas (RAE-Eletrônica), v. 2, n. 2, p. 1-23, 2003. 

 

CORREA, M. D.; PANHOCA, L. Adaptação Intercultural e Validação de Questionário para 

Avaliação do Desempenho Ambiental Corporativo. Revista Brasileira de Gestão e 

Desenvolvimento Regional. v. 6, n. 1, p. 222-231, jan-abr/2010. 

 

COSTA, R. M; SÁNCHEZ, L. E. Avaliação do desempenho ambiental de 

obras de recuperação de rodovias. REM: R. Escola de Minas, Ouro Preto, 63(2): 247-254, 

abr. jun. 2010. 

  

COTRIN, V. B.; MARTINELLI, D. P. Integrando a Variável Ambiental à Estratégia de 

Negócios. V Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente, São Paulo 

(SP), 1999. 

 

CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. 2.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

CROOK, T. R.; KETCHEN JR., D. J.; COMBS, J. G.; TODD, S. Y. Strategic Management 

Journal,  vol. 29 Issue 11, p.1141-1154. Nov.2008. 

 

CRONOLOGIA. Disponível em < 

http://www.marfrig.com.br/marfrig/cronologia/cronologia.asp>. Acesso em 03 out. 2011. 

 

CUNHA, J. V. A. de; COELHO, A.C. Regressão linear múltipla. In: CORRAR, L.J., E. 

PAULO, J.M. DIAS FILHO (Coord). Análise Multivariada para os Cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Economia. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

CUNHA, J.; FERREIRA, E; ROSSETTO, C. R; ROSSETO, A.M. Modelos e tipologias de 

gestão ambiental: subsídios para o estudo das mudanças nos processos de adaptação 

organizacional. In: ENANPAD 2009, XXXIII Encontro da ANPAD. São Paulo. 19 a 23 de 

set. 2009. 

 

DAHLMANN, F.; BRAMMER, S.; MILLINGTON, A. Barriers to proactive environmental 

management in the United Kingdom: implications for business and public policy. Journal of 

General Management. vol. 33. n.3. Spring. 2008. 

 

DAY, G.S. The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing 58, 37–

52. 1994. 

 



186 

 

DARNALL, N. Why firms adopt ISO 14.001: an institucional  an Resource-Based-Review. 

Best paper Proceedings of the 2003 Academy of Management Conference. Seatle. 

Washignton. 2003. 

 

DARNALL,  N; SIDES, S.  Assessing the Performance of Voluntary Environmental 

Programs: Does Certification Matter? The Policy Studies Journal, vol. 36, n. 1, 2008 

 

DARNALL, N.; HENRIQUES, I; SADORSKY, P. An international comparison of the factors 

affecting environmental strategy and performance. Academy of Management Best 

Conference Paper 2005. 

 

DEAN, T. J.; BROWN, R. L. Pollution regulation as a barrier to new firm entry: initial 

evidence and implications for future research. Academy of Management Journal, 38. p.  

288-303. 1995. 

 

DEBOÇÃ, L. P.; SOBRINHO, Z. A; ROSVADOSKI-DA-SILVA, P. Perspectiva dos 

recursos e estratégias em uma organização agroindustrial. Organizações Rurais & 

Agroindustriais, Lavras, v. 12, n. 1, p. 71-82, 2010. 

 

DESTAQUES NA GESTÃO. Revista Dinheiro rural. v.13, n.671, ago. 2010. 

 

DIAS, A. T; GONÇALVES, C. A.; MUNIZ, R. M. Estratégias Corporativas e Ambiente 

como Determinantes do Desempenho Financeiro. IV Encontro de Estudos em Estratégia 

(3Es). Recife/PE. 21 a 23 de jun. 2009.  

 

DIAS, M. F. P.; PEDROZO, E. A.; SILVA, T. N. Proposição e aplicação prática de um 

framework de análise da sustentabilidade. Revista de Gestão Social e Ambiental - RGSA, 

São Paulo, v.5 , n.1, p. 109-122, jan./abr., 2011. 

 

DIERICKX, I.; COOL, K. Asset stock accumulation and the sustainability of competitive 

advantage. Management Science, 35. p. 1504-1514. 1989. 

 

DONAIRE, D. Considerações sobre a influência da variável ambiental na empresa. Revista 

de Administração de Empresas, v. 34, n. 2, p. 68-77, mar./abr. 1994. 

 

DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, p. 36-7.1995.  

 

DONAIRE, D. Gestão Ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

DOSI, G.; NELSON, R.; WINTER, S. (org.) The nature and dynamics of organizational 

capabilities. New York: Oxford University Press, 2000. 

 

DOWELL, G.; HART, S.; YEUNG, B. Do corporate global environmental standards 

create or destroy market value? Management Science, 46(6): 1059-1074. 2000. 

 

DUTRA A.; ENSSLIN L. Métodos de Avaliação de Desempenho Organizacional. In: 

ANGELONI, M. T.; MUSSI, C. C. (coord.) Estratégias – formulação, implementação e 

avaliação. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 



187 

 

EISENHARDT K. M, MARTIN J.A. Dynamic capabilities: what are they? Strategic 

Management Journal. 21:1105–21, 2000. 

 

EPSTEIN, M.; ROY, M. J. Improving sustainability performance: specifying, implementing 

and measuring key principles. Journal of General Management. vol. 29, n.1, p.15-31.2003. 

 

FAHY, J. A resource-based analysis of sustainable competitive advantage in a global 

environment. International Business Review 11, 57–78. 2002. 

 

FERREIRA, M. A. M; BRAGA, M. J. Desempenho das cooperativas na indústria de 

laticínios do Brasil: uma abordagem por grupos estratégicos. RAUSP: Revista de 

Administração, v. 42, p. 302-312, 2007. 

 

FERREIRA,  J. H. M.; CUNHA, L. T. da; ALBUQUERQUE JÚNIOR E. P. de; BARROS 

NETO, J. de P. Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 e o Nível de Tratamento de 

Resíduos sob o enfoque da Produção Verde. V Encontro de Estudos em Estratégia. Porto 

Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

  

FERNANDEZ, E., MONTES, J.M., VAZQUEZ, C.J. Typology and strategic analysis of 

intangible resources: a resource-based approach. Technovation. 20, 81–92. 2000. 

 

FIOL, C. M. Managing culture as a competitive resource: an identify based view of 

sustainable competitive advantage. Journal of Management 17, 191–211. 2001. 

 

FLAMHOLTZ, E. Corporate culture and the bottom line. European Management Journal, 

v.19, n.3, p.268-275. 2001.  

 

FOGLER, H. R.; NUTT, F. A note on social responsibility and stock valuation. Academy of 

Management Journal. vol.18,  p. 155-160, 1975. 

 

FOSS, N. J. The Resource-Based Perspective: An Assessment and Diagnosis of Problems. 

Scandinavian Journal of Management. 14, p.133-149, 1998. 

 

FREEDMAN, N;  JAGGI, B. Pollution disclosures, pollution performance and economic 

performance. The international journal of management science, 10, p.167-175, 1982. 

 

FREEMAN, R. E. Strategic Management: a Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984. 

Disponível em <http://www.corporate-

ethics.org/pdf/Strategic_Management_A_Stakeholder_Approach.pdf>. Acesso em: 07 jul.. 

2009. 

 

GALBREATH, J. Which resources matter the most to firm success? An exploratory study of 

resource-based theory. Technovation 25 p. 979–987, 2005. 

 

GALLON, A. V.; ROVER, S.; SOUZA, F. C.; BELLEN, H. M. V. um estudo longitudinal da 

produção científica em administração direcionada a temática ambiental. Alcance. UNIVALI - 

vol. 15, n.1, p. 81–101, jan/abr 2008. 

 

GAMEZ, M. Quem te sustenta é sustentável. Revista Dinheiro rural. v.10, n.533, dez. 2007. 

 

http://www.nicolaifoss.com/text/The%20Resource-Based%20Perspective%20-%20An%20Assessment%20and%20Diagnosis%20of%20Problems.pdf
http://www.corporate-ethics.org/pdf/Strategic_Management_A_Stakeholder_Approach.pdf
http://www.corporate-ethics.org/pdf/Strategic_Management_A_Stakeholder_Approach.pdf


188 

 

GARDELIN, J. P.;  ROSSETTO, C. R.; VERDINELLI, M. A. A percepção da incerteza 

ambiental e do comportamento estratégico no processo de formulação de estratégias em 

pequenas empresas. V Encontro de Estudos em Estratégia. Porto Alegre/RS, 15 a 17 

mai.2011. 

 

GAVRONSKI, I.; KLASSEN, R. D.; VACHON, S.; NASCIMENTO, L. F. M. do. A 

resource-based view of green supply management. Transportation Research. Part E 47. p. 

872–885, 2011. 

 

GILBERT, J.T., BIRNBAUM-MORE, P. H. Innovation timing advantages: from economic 

theory to strategic application. Journal of Engineering and Technology Management (JET-

M) 12, p.245–266, 1996. 

 

GILLEY, K. M. et al. Corporate environmental iniciatives and anticipated firm performance: 

the differential effects of process-driven versus product-driven greening initiatives. Journal 

of Management. Florida State University, nov. 2000. 

 

GODOY, A. S. Introdução à Pesquisa Qualitativa e suas Possibilidades. In: Revista da 

Administração de Empresas. São Paulo: v.35, n.2, p. 57-63, mar/abr. 1995. 

 

GONZÁLEZ-BENITO, J. G.; GONZÁLEZ-BENITO, O. G. A review of determinant 

factors of environmental proactivity. Business Strategy and the Environment, v.15, p. 87-

102, 2006. 

 

GORDON, J.; R. M.; LEE, P.; LUCAS JR. H. C. A resource-based view of competitive 

advantage at the Port of Singapore. Journal of Strategic Information Systems 14 p. 69–86, 

2005. 

 

GRANT, R. The resource based theory of competitive advantage: implications for strategy 

formulation. California Management Review. Spring 1991. 

 

GRANT, R. M. Contemporary Strategy Analysis, fourth ed, Blackwell, Oxford, England. 

2002. 

 

GRAWONSKI, I. Impacto das Decisões Tecnológicas Ambientais no Desempenho de 

Operações. XXXIII Encontro da ANPAD. São Paulo/SP. 19 a 23 set. 2009. 

 

GRI (Global Reporting Initiative), 2009. Diretrizes para relatório de sustentabilidade. 

Available at: <http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/4855C490-A872-4934-9E0B-

8C2502622576/2725/G3_POBR_RG_Final_with_cover.pdf>. Accessed 12 Apr. 2011. 

 

GUPTA, M. C. Environmental management and its impacts on the operations function. 

International Journal of Operations and Production Management, v. 15, n. 8, 1994. 

 

HABER, S.; REICHEL, A. Identifying performance measures of small ventures – the case of 

the tourism industry. Journal of small Business Management. 43 (3). p. 257-286, 2005.  

 

HAIR, JR, J. F. ANDERSON, R. E. TATHAM, R. L., BLACK, W. C. Análise multivariada 

de dados. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 



189 

 

HALL, R. The strategic analysis of intangible resources. Strategic Management Journal 13, 

p.135–144, 1992. 

 

HALL, R. A framework linking intangible resources and capabilities to sustainable 

competitive advantage. Strategic Management Journal 14, p. 607–618, 1993. 

 

HAMMOND, A; ADRANSE, A.; RODENBURG, E; BRYANT, D; WOODWARD, R. 

Environmental indicators: a systematic approach to measuring and reporting on 

environmental policy performance in the context of sustainable development. New York: 

Woord Resources Institute, 1995. 

 

HART, S. L. A natural-resource-based view of the firm. Academy of Management Review 

20 (4), p.986–1014, 1995. 

 

HART, S.; AHUJA, G. Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship 

between emission reduction and firm performance. Business Strategy and the Environment. 

v. 5, 1996. 

 

HELFAT C. E, PETERAF, M. A. The dynamic resource-based view: capability lifecycles. 

Strategic Management Journal. 24, p.997-1010, 2003. 

 

HENDERSON, R.; COCKBURN, I. Measuring competence? Exploring firm effects in 

pharmaceutical research. Strategic Management Journal, 15, p.63-84, 1994. 

 

HILLARY, R. Pan-European Union assessment of EMAs implementation. European 

Environment. vol.8, p.184-192, 1998. 

 

HILLARY, R. Small and medium enterprises and environmental management system: 

experience from Europe, extract from Hamschmidt, J. and Dyllick, T (2000). Nutzen 

Management System. Vom umwelt zum sustainability management system IWO – 

Diskussionsbeitag n. 82. St. Gallen, S. p. 16-28. 2000. 

 

HOFFMAN, A. J. Institutional evolution and change: environmentalism and the US chemical 

industry. In: Academy of Management Journal. Mississippi State, Academy of 

Management. a.42. Aug. 1999. 

 

HUNT, S. D; MORGAN, R. M. The resource-advantage theory of competition: dynamics, 

path, dependencies and evolutionary dimensions. Journal of Marketing. 60 (4), p.107-114, 

1996. 

 

INMETRO. Histórico dos certificados emitidos por mês e ano. Disponível em < 

http://www.inmetro.gov.br/gestao14001/Rel_Certificados_Emitidos_Mes_Ano.asp?Chamado

r=INMETRO14&tipo=INMETROEXT>. Acesso em 07 de jul. 2011. 

 

ISO SURVEY. Disponível em < www.iso.org/iso/the_iso_survey >. Acesso em 18 jan. 2011. 

 

ITAMI, H. Los actives invisibles. In: CAMPBELL, A; LUCHS, K. S. Sinergia estratégica. 

Bilbao: Deusto, 1994. 

 

http://www.inmetro.gov.br/gestao14001/Rel_Certificados_Emitidos_Mes_Ano.asp?Chamador=INMETRO14&tipo=INMETROEXT
http://www.inmetro.gov.br/gestao14001/Rel_Certificados_Emitidos_Mes_Ano.asp?Chamador=INMETRO14&tipo=INMETROEXT


190 

 

ITO, N. C; HAYASHI JÚNIOR, P.; GIMENEZ, F. A. P. Valor e Vantagem Competitiva: 

Buscando Definições, Relações e Repercussões. Encontro de Estudos em Estratégia (3Es). 

Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

JABBOUR, C. J. C. Contribuições da gestão de recursos humanos para a evolução da 

gestão ambiental empresarial: survey e estudo de casos múltiplos. Tese (Doutorado 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção). 2007. 198f. Escola de Engenharia 

de São Carlos da Universidade de São Paulo. 2007.  

 

JABBOUR, C. J. C.; SANTOS, F. C. A. The evolution of environmental management within 

organizations: toward a common taxonomy. Environment Quality Management. v.16, p.43-

59, winter. 2006. 

 

JABBOUR, C. J. C.; SANTOS, F. C. A.; JABBOUR, A. B. L. de S. A importância dos 

fatores humanos no desenvolvimento de produtos com elevado desempenho ambiental: estudo 

de casos. RAM, Rev. Adm. Mackenzie (Online), ago 2009, vol.10, no.4, p.32-56. 

 

JACOMETTI, M. Análise das Interfaces da Gestão com o Processo Estratégico, Ambiente e 

Desempenho Organizacional: um Modelo Meta-teórico. V Encontro de Estudos em 

Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

JACOVINE, L. A. G.; VIANA, W. D.; ALVES, R. R.; WALTER, M. K. C.; SILVA, M. L.; 

VALVERDE, S. R. Environmental approach of companies within the pulp/paper, 

metallurgical and sugar/ alcohol sectors. Scientia Agricola 66: 1-7. 2009. 

 

JAGGI, B; FREEDMAN, M. Na examination of the impact of Pollution performance on 

economic and market performance: pulp and paper firms. Journal of Business Finance and 

Accounting. v. 19, n. 5, 1992. 

 

JOSHI, S.; KHANNA, M.; SIDIQUE, S. Effect of environmental management systems on 

investor reactions to emission information. Academy of Management Best Conference Paper 

2005. 

 

JUDGE, W., DOUGLAS, T., Performance implications of incorporating natural 

environmental issues into the strategic planning process: an empirical assessment. Journal of 

Management Studies 35, p.241–262, 1998. 

 

KALEKA, A. When Exporting Manufacturers Compete on the Basis of Service: Resources 

and Marketing Capabilities Driving Service Advantage and Performance. Journal of 

International Marketing. v. 19, number 1, March 2011. 

 

KASUL, R.; MOTWANI, J. Performance measurements in world-class operations: a strategic 

model. Benchmarking for Quality Management and Technology, v. 2, n. 2, p. 20-36, 

1995. 

 

KAYO, E. K. A estrutura de capital e o risco das empresas tangível e intangível 

intensivas. Tese (Doutorado em Administração) – FEA/USP, 2002. 

 



191 

 

KING, A. A.; LENOX, M. J. Does It Really Pay to Be Green? An Empirical Study of Firm 

Environmental and Financial Performance. Journal of Industrial Ecology. v. 5, Number 1, 

2001. 

 

KLASSEN, R. D.; McLAUGHLIN, C. P. The impact of environmental management on firm 

performance. Management Science. Ago. 42, 8.1996. 

 

KLASSEN, R. D., WHYBARK, D. C. The impact of environmental technologies on 

manufacturing performance. Academy of Management Journal, v. 42, n. 6, p. 599-615, 

1999.   

 

KNIGHT G. A, CAVUSGIL S T. Tamer innovation, organizational capabilities, and the born-

global firm. J Int Bus Stud. 35(2), p.124–41, 2004. 

 

LAZZAROTTI,  F; SEHNEM, S; PAVÃO, Y. M. P; MARINHO, S. V.; ALBERTON, A.  

Tecnologias Ambientais e os Impactos no Desempenho Econômico da Organização: 

Avaliação do Posicionamento da Celulose Irani S/A. In: ENCONTRO ANUAL DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO (XXVI ENANPAD). Anais... Rio de Janeiro-RJ, 2010.  

 

LEE, K. H. Why and how to adopt green management into business organizations? 

The case study of Korean SMEs in manufacturing industry. Management Decision, v. 47, n. 

7, 2009. 

 

LEV. B. Intangibles: Management, Measurement, and Reporting, Washington D.C, 2001. 

 

LINCOLN, Y. S.; GUBA, E. G. Controvérsias paradigmáticas, contradições e confluências 

emergentes. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S (orgs). O Planejamento da Pesquisa 

Qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, cap. 6, 2006. 

 

LIMA, J. R. T.; CUNHA, N. C. V. da; LIRA, T. K. da S. A gestão ambiental e os benefícios 

econômicos: um estudo de caso da usina coruripe matriz. Revista de Negócios, Blumenau, 

v.15, n.29, p.29 – 44, jan./mar. 2010. 

 

LIPPMAN, S. A., RUMELT, R. P. Uncertain imitability: an analysis of inter-firm differences 

in efficiency under competition. Bell Journal of Economics 13, p.418–438, 1982. 

 

LIU Y; COMBS,  J., HALL,  A; KETCHEN, D.  How much do high-performance work 

practices matter? a meta-analysis of their effects on organizational performance. Personnel 

Psychology. 59, p.501–528, 2006. 

 

LOPES, G. S. C.; HOFFMANN, V. E.; MEDEIROS, J. J. Transferência de Conhecimento nas 

Pequenas Empresas de Aglomerações Territoriais: O Caso da Aglomeração Industrial 

Moveleira de São Bento do Sul.V Encontro de Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 

17 mai. 2011. 

 

LOPEZ-GAMERO, M. D.; MOLINA-AZORIN, J. F.; CLAVER-CORTES, E. The whole 

relationship between environmental variables and firm performance: Competitive advantage 

and firm resources as mediator variables. Journal of Environmental Management 90. p.  

3110–3121, 2009. 



192 

 

 

LUZ, S. O. de C.; SELLITTO, M. A.; GOMES, L. P. Medição de desempenho ambiental 

baseada em método multicriterial de apoio à decisão: estudo de caso na indústria automotiva. 

Gestão & Produção. v.13, n.3, set-dez. p.557-570, 2006. 

 

MACHADO, E. A; ALMEIDA, L. B de; GARCIAS, P. M.; BACARJI, A. G. Desempenho 

operacional financeiro e concentração de mercado sob o enfoque do paradigma estrutura-

conduta-desempenho: um estudo exploratório na industria brasileira de laticínios no período 

de 1997 a 2006. Brazilian Business Review. v.7, n.1, p.118-140, Vitoria/ES, jan-abr. 2010. 

 

MADHOK, A.; LI, S.; PRIEM, R, L. The Resource-Based View Revisited: Comparative Firm 

Advantage, Willingness-Based Isolating Mechanisms and Competitive Heterogeneity. 

European Management Review, vol. 7, Issue 2, p. 91-100, 2010. 

 

MAGALHÃES, K. A.;  CAMPOS, R. T. Eficiência técnica e desempenho econômico de 

produtores de leite no Estado do Ceará, Brasil. Revista Economia e Sociologia Rural 

[online]. vol.44, n.4, p. 695-711, 2006. 

 

MAIMON, D. Eco-estratégia nas empresas brasileiras: realidade ou discurso? RAE – Revista 

de Administração de Empresas, v. 34, n. 4, p. 119-30,  jul-ago. 1994. 

 

MAIMON, D. Passaporte verde. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996. 

 

MAIS, I.;  AMAL, M. Determinantes do Desempenho Exportador com Foco na Inovação e no 

Quadro Institucional: O Caso das Empresas de Santa Catarina (Brasil). V Encontro de 

Estudos em Estratégia. Porto Alegre/RS, 15 a 17 mai. 2011. 

 

MANZANARES, A. R. Stakeholders, entorno y gestión medioambiental de La empresa: 

La moderación Del entorno sobre La relación entre La integración de lós stakeholders y lãs 

estratégias medioambientales. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. Faculdad de Ciencias 

Económicas Y empresariales. 2005. 

 

MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. Agronegócios. 

Disponível em <www.agricultura.gov.br>. Acesso em 28 abr. 2010. 

 

MARINHO, S. V. Uma proposta de sistemática para operacionalização da estratégia 

utilizando o balanced scorecard. 2006. 242p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) 

– Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

 

MARTIN, B. A. Creating value with proactive environmental strategy. Environmental 

Quality Management. Winter 2005. 

 

MARTINS, R. R.;  SILVA, E. D. da; MARTINS, T. S.; CRUZ, J. A Franquia Social na Área 

Educacional sob a Visão Baseada em Recursos. V Encontro de Estudos em Estratégia. 

Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

MCKINLEY COMPANY. The corporate response to the environmental challenge: 

summary report. Amsterdam: Mckinsey, 1991. 

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1636656##
http://www.agricultura.gov.br/


193 

 

MEADOWS, D. L., MEADOWS, D. H., RANDERS, J.; BEHRENS, W. W. Limites do 

crescimento: um relatório para o Projeto do Clube de Roma sobre o dilema da humanidade. 

São Paulo: Perspectiva, 1972. 

 

MEDEIROS, V. Z.; CALDEIRA, A. M; PACHECO, G. L.; MACHADO, M. A. S.; 

GASSENFERTH, W. Métodos quantitativos comm Excel. São Paulo: Cengage Learning, 

2008. 

 

MELNYK, S. A.; SROUFE, R. P.; CALANTONE, R. Assessing the impact of environmental 

management systems on corporate and environmental performance. Journal of Operations 

Management, v. 21, n. 3, p. 329-351, 2003. 

 

MELNYCK, S.; STEWARD, D.; SWINK; M. Metrics and performance measurements in 

operations management: dealing with the metrics maze. Journal of Operations 

Management, 22, p. 219-217, 2004. 

 

MELO, J.; PEGADO, C. Ecoblock: A method for integrated environmental performance 

evaluation of companies and products (construction case-study), 2006. Disponível em 

http://gasa.dcea.fct.unl.pt/ecoblock/EcoBalance_02.pdf. Acesso em: 03 de maio de 2006. 

 

MELO, G. T. de. Identificação dos recursos estratégicos geradores de vantagem competitiva 

sustentada em uma empresa de consórcios: o caso da Embracon.V Encontro de Estudos em 

Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

MENGUC, B.; OZANNE, L.K. Challenges of the “green imperative”: a natural 

resource-based approach to the environmental orientation-business performance 

relationship. Journal of Business Research. 58, p.430-438, 2003. 

 

MENGUC, B.; AUH, S; OZANNE, L. The Interactive Effect of Internal and External Factors 

on a Proactive Environmental Strategy and its Influence on a Firm’s Performance. Journal of 

Business Ethics. 94, p.279–298, 2010. 

 

MEREDITH, S. Environmental strategies in the paint and coatings industry. Business 

Strategy and the Environment. v.4, p.1-8. jan-mar., 1995. 

 

MESQUITA, L. F; ANAND, J. BRUSH, T. H. Comparing the resource-based and 

relational views: knowledge transfer and spillover in vertical alliances. Strategic 

Management Journal. 29, p.913–941, 2008. 

 

MENEZES, E. C. de O. Industrialização e meio ambiente no estado de Santa Catarina: 

estudo de caso sobre a evolução e os impactos socioambientais do segmento têxtil-vestuarista 

na microrregião do Alto Vale do Itajaí. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia Política. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. 

 

MICHALISIN, M. D; STICHFIELD, B. T. Climate change and firm performance: an 

empirical investigation of the natural resource-based-view of the firm. Journal of Business 

Strategies. v.27, n.2. 2011. 

 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 21.ed. Petrópolis: Vozes, 

2002. 



194 

 

 

MIRANDA, L.; SILVA, J. Medição de desempenho. In: SCHMIDT, P. (org.). 

Controladoria: agregando valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

 

MITRA, S.; DHAR, S; AGRAWAL, M. Environmental proactiveness: a study of selected 

industries in India. Journal of Management Research. v.8, n.2. ago 2008. 

 

MOLINA-AZORÍN, J. F.; CLAVER-CORTÉS, E.; PEREIRA-MOLINER, J.; TARÍ, J. J. 

Environmental practices and firm performance: an empirical analysis in the Spanish hotel 

industry.  Journal Of Cleaner Production, vol. 17 Issue 5, p.516-524, mar. 2009. 

 

MOTTA, S. L. S; ROSSI, G. B. A influência do fator ecológico na decisão de compra de bens 

de conveniência: um estudo exploratório na cidade de São Paulo. Revista de Administração 

de Empresas (RAE), v. 38, n. 1, p. 46-57, 2003. 

 

NAKAO, Y., A., A., MATSUMURA, K., GENBA, K.,NAKANO, M. Relationship between 

environmental performance and financial performance: an empirical analysis of 

Japanese corporations. Business Strategy and the Environment 16, p.106–118, 2007. 

 

NASCIMENTO, L. F. The environment quality in companies of the agricultural, 

manufacturing and service sectors in south of Brazil. In the 7 th European Roundtable on 

Cleaner Production, Anais… Lund, Sweden, 2-4, Mai. 2001 

 

NASCIMENTO, S. do; GUBIANI, C. A.; BEUREN, I. M. Legitimidade nas organizações 

não-governamentais voltadas à preservação ambiental. Revista de Gestão Social e 

Ambiental - RGSA, São Paulo, v.5, n.1, p. 123-139, jan-abr., 2011 

 

NASCIMENTO, S. do; COELHO, A. L. de A. LIMA; C. C.; BORTOLUZZI, S. C.; 

BEUREN, I. M. Indicadores de desempenho ambiental utilizados em pesquisas de avaliação 

de desempenho organizacional. Revista de Administração da UNIMEP - v.9, n.1, jan-abr, 

2011. 

 

NAWROCKA, D; PARKER, T. Finding the connection: environmental management systems 

and environmental performance. Journal of Cleaner Production. 17, 2009.  

 

NELSON, R.; WINTER, S. An evolutional theory of economic change. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 1982. 

 

NEHRT, C. Timing and intensity effects of environmental investments. Strategic 

Management Journal 17, p. 535–547, 1996. 

 

NETTO, F.S. Medição de Desempenho Organizacional: um estudo das vantagens e 

desvantagens dos principais sistemas sob as óticas teórico-acadêmica e de práticas de 

mercado. XXXI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Administração – ENANPAD, Rio de Janeiro, set. 2007. 

 

NEWBERT, S. L. Value, rareness, competitive advantage, and performance: a comceptual-

level empirical investigation of the resource-based view of the firm. Strategic Management 

Journal. v. 29, p. 745–768, 2008. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652608002345
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652608002345


195 

 

ORELLANO, V. I. F.; QUIOTA, S. Análise do retorno dos investimentos socioambientais 

das empresas brasileiras RAE. São Paulo. v. 51, n. 5. set-out. 2011.  

 

ORLITZKI, M.; SCHMIDT, F. L; RYNES, S. L. Corporate social and financial performance: 

a meta-analysis. Organization Studies. 24(3), p. 403–441, 2003. 

 

OTT, E.; ALVES, T. W.; FLORES, G. S. da S. Investimentos Ambientais e o Desempenho 

Econômico das Empresas: Um estudo utilizando Dados em Painel. XXXIII Encontro da 

ANPAD. São Paulo, 19 a 23 set. 2009. 

 

PAZINI, F. K.; CUNHA, M. A.; GIMENEZ, F. A. P. Influência de um Ambiente Turbulento, 

Estratégia e Liderança no Desempenho de Empresas de Pequeno Porte: um Estudo no Setor 

Industrial Paranaense. V Encontro de Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 

2011. 

 

PEINADO, J.; FERNANDES, B. H. R. Estratégia, competências e desempenho em empresas 

pet shop. V Encontro de Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

PENROSE E. A teoria do crescimento da firma. Campinas: UNICAMP, 2006. 

 

PEREZ, M. M; FAMÁ, R. Ativos intangíveis e o desempenho empresarial. Revista 

Contabilidade e Finanças. – USP, São Paulo, n. 40, p. 7 – 24, jan-abr, 2006. 

  

PETERAF, M. A. The cornestones of competitive advantage: a resource-based view. 

Strategic Management Journal, v.14, p.179-191, 1993. 

 

PIRES, S. Gestão da cadeia de suprimentos (supply-chain management): conceitos, 

estratégias, práticas e casos. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

PORTER, R. H.  A study of cartel stability: the joint executive comitee, 1880-1886.  The Bell 

Journal of Economics, v.14, issue 2, 1983. 

 

PORTER, M. E., VAN DER LINDE, C. Green and competitive: ending the stalemate. 

Harvard Business Review, v. 73, n. 5, p. 120-34, sep./oct. 1995a. 

 

PORTER, M E., VAN DER LINDE, C. Ser verde também é ser competitivo. Exame, ed. 597, 

ano 28, n. 24, p. 72-8, 22 nov. 1995b. 

 

PORTER, M.; VAN DER LINDE, C. Toward a new conception of the environment-

competitiveness relationship. Journal of Economic Perspective, p. 97–118, 1995c. 

 

PORTUGAL JÚNIOR,  P. dos S.; PORTUGAL,  N. dos S. Reindustrialização Sustentável: 

uma Alternativa Estratégica ao Processo de Desindustrialização no Brasil. V Encontro de 

Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

PORTUGAL JÚNIOR,  P. dos S.; PORTUGAL,  N. dos S., PAIVA, L. R. Gestão Ambiental 

nas Empresas: um Estudo Multicaso em Indústrias de Municípios Sul – Mineiros. XXXV 

Encontro da Anpad. Rio de Janeiro/RJ, 4 a 7 set. 2011. 

 



196 

 

POST, J. E.; ALTMAN, B.W. Managing the environmental change process: barriers and 

opportunities. Journal of Organisational Change Management. vol.7, n.4, p.64-81, 1994. 

 

POWELL, T. Total quality management as competitive advantage: a review and empirical 

study. Strategic Management Journal 16, 15–37, 1995. 

 

PRADO FILHO, J. F. do; SOBREIRA, F. G. Desempenho operacional e ambiental de 

unidades de reciclagem e disposição final de resíduos sólidos domésticos financiadas pelo 

ICMS Ecológico de Minas Gerais. Eng. Sanit. Ambient., vol.12, no.1, p.52-61, mar. 2007. 

 

PRAHALAD, C. K.; HAMEL, G. The core competence of the corporation. Harvard 

Business Review, v. 68, n. 3, p. 79-91, 1990. 

 

REED, R., DEFILLIPPI, R.J. Causal ambiguity, barriers to imitation, and sustainable 

competitive advantage. Academy of Management Review 15, p.88–102, 1990. 

 

RHEE, S.; LEE, S. The change in corporate environmental strategies: a longitudinal empirical 

study. Management Decision. v.45, n.2, p.196-216, 2007. 

 

RIBEIRO, M. de S.; BONFANTE, T. M.; GOMES, C. C. M. P.; CIOFFI, J. L. 

Responsabilidade socioambiental no setor de papel e celulose. XXXIII Encontro da 

ANPAD. São Paulo. 19 a 23 set. 2009. 

 

RIBEIRO, R.; JOÃO, B. do N. Vantagem Competitiva no Mercado Brasileiro de 

Telecomunicações: Uma Análise Fundamentada na Visão Baseada em Recursos no Período 

Pós-Privatização. V Encontro de Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

ROBERTS, P.W., DOWLING, G.R. Corporate reputation and sustained superior financial 

performance. Strategic Management Journal 23, p.1077–1093, 2002. 

 

ROBINS, J.; WIERSEMA, M. F. A resource-based approach to the multibusiness firm: 

empirical analisys of portfolio interrelationship and corporate financial performance. 

Strategic Management Journal. vol. 16, 1995.  

 

ROCHA, I; NASCIMENTO,  S. do;  SILVA,  J. O. da; SOUZA, R. P. S. de.  Disclosure 

ambiental: um estudo da evolução nas empresas que compõem o ISE. V Encontro de 

Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

ROCKNESS, J.; SCHLACHTER, P.; ROCKNESS, H.. Hazardous waste disposal, corporate 

disclosure and financial performance in the chemical industry. Advances in Public Interest 

Accounting, v. 1, p. 167-191, 1986. 

 

ROHRICH, S. S.; CUNHA, J. C. A proposição de uma taxonomia para a análise da gestão 

ambiental no Brasil. Revista de Administração Contemporânea, v. 8, n. 4, p. 86-95, 2004. 

 

ROOME, Nigel. Business strategy, R&D management and environmental imperatives. R&D 

Management, v. 24, n. 1, p. 65-82, 1994. 

 

RONDINELLI, D.; VASTAG, G. International environmental standards and corporate 



197 

 

policies: an integrative framework. California Management Review. v.39, n.1, p.106-122. 

1996. 

 

ROSSETTO, A. Proposta de um sistema integrado de gestão do ambiente urbano 

(SIGAU) para o desenvolvimento sustentável de cidades. 2003. 404f. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção e Sistemas, UFSC, Florianópolis, 2003. 

 

RUEDA-MANZANARES, A; ARAGON-CORREA, J. A.; SHARMAW, S. The Influence of 

Stakeholders on the Environmental Strategy of Service Firms: The Moderating Effects of 

Complexity, Uncertainty and Munificence. British Journal of Management, vol. 19, 185–

203, 2008. 

 

RUI, C.; RECHE, R. A.; LAZZAROTTO, E.; BARCELLOS, P. F. P. Diversificação, 

Vantagem Competitiva e Bens Estratégicos em Uma Empresa de Autopeças. XXXV 

Encontro da Anpad. Rio de Janeiro/RJ, 4 a 7 set. 2011. 

 

RUSSO, M. V.; FOUTS, P. A. A resource-based perspective on corporate environmental 

performance and profitability. Academy of Management Journal. 40, 3, 

ABI/INFORMGlobal. p.534, Jun. 1997. 

 

SANCHES, C. S. Gestão ambiental proativa. Revista de Administração de Empresas, v. 40, 

n. 1, jan-mar. p. 76-87, 2000. 

 

SANGLE, S. Empirical Analysis of Determinants of Adoption of Proactive Environmental 

Strategies in India. Business Strategy and the Environment Bus. Strat. Env. 19, p.51–63, 

2010.  

 

SANTOS, P. M. F.; PORTO, R. B. A Gestão Ambiental enquanto Fonte de Vantagem 

Competitiva Sustentável: Contribuições da Visão Baseada em Recursos e da Teoria 

Institucional. V Encontro de Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

SARMENTO, M; DURÃO, D. Comparative study of environmental strategies: the case of 

Portuguese industries. Energy. 34. p.540-546, 2009. 

 

SCHENINI, P. C. (Org) Gestão empresarial socioambiental. Florianópolis: (s.n.), 2005. 

 

SCHROEDER, R.G., BATES, K.A., JUNTTILA, M.A. A resource-based view 

of manufacturing and the relationship to manufacturing performance. 

Strategic Management Journal 23, p.105–117, 2002. 

 

SCHULZE, W. The two schools of though in resource-based theory: definitions and 

implications for research. Strategic Management Journal. v. 10, p. 127 – 151, 1994. 

 

SEHNEM, S; OLIVEIRA, M. de A. S; FERREIRA, E.; ROSSETTO, A. M. Gestão e 

estratégia ambiental: um estudo bibliométrico sobre o interesse do tema nos periódicos 

acadêmicos brasileiros. REGE. 2011 (aprovado). 

 

SEIFFERT, M. E. B. ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental. São Paulo: Atlas, 2005. 

       



198 

 

SELLERS, M. Corporate Environmental Strategy: Extending The Natural Resource Based 

View of The Firm. 2009. 222p. Tese (Fulfilment of the requirements for the degree of doctor 

of philosophy). Haskayne School of Business - University of Calgary Calgary, Alberta, 2009. 

 

SELLITTO, M. Medição e controle de desempenho estratégico em sistemas de 

manufatura. 195 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Escola de Engenharia, 

UFRGS, Porto Alegre. 2005. 

 

SHARMA, S. Managerial interpretations and organizational context as predictors of 

corporate choice of environmental strategy. In Academy of Management Journal. 

Briarcliff Manor, Academy of Management. v.43, p.681-697, Aug.2000. 

 

SHARMA P; SHARMA S. Drivers of proactive environmental strategy in family firms. 

Business Ethics Quarterly. p. 309-334, Apr. 2011.  

 

SHARMA S, VREDENBURG H. Proactive corporate environmental strategy and the 

development of competitively valuable organizational capabilities. Strategic Management 

Journal 19(8), p.729–753, 1998. 

 

SHARMA, S.; PABLO, A. L.; VREDENBURG, H. Corporate environmental responsiveness 

strategies: the importance of issue interpretation and organizational context. The Journal of 

Aplied Behavioral Science. v.35, p.87-108, mar. 1999. 

 

SHARMA, S.; ARAGÓN-CORREA, J. A.; RUEDA-MANZANARES, A. The contingent 

influence of organizational cababilities of proactive environmental strategy in the service 

sector: an analysis of North American and European Ski Resorts. Canadian Journal of 

Administrative Science. 24, p.268-283, 2007. 

 

SHRIVASTAVA, P. Environmental technologies and competitive advantage. Strategic 

Management Journal, v. 16, p. 183-200, Summer 1994/1995. (Special issue). 1995. 

 

SILVA, A. A. Gestão ambiental e competitiva: um estudo de caso na Companhia Brasileira de 

Amarra - Brasilmarras. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD - EnANPAD, 25., 2001, 

Campinas. Anais... Campinas: EnANPAD, 2001. 

 

SILVA, J. C. T. da; SILVA, M. S. T. da; MANFRINATO, J. W. de S. Correlação entre gestão 

da tecnologia e gestão ambiental nas empresas. Revista Produção, v. 15, n. 2, p. 198-220, 

Mai-ago. 2005. 

 

SILVA, F. A da. Inventário das emissões de Gases de Efeito Estufa auto-declarado. São 

Paulo: Grupo Marfrig S.A. 2011. 

 

SLACK, N., CHAMBERS, S., HARLAND, C., HARRISON, A., JOHNSTON, R. 

Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

SOBRAL, E. Os novos bilionários. Revista Dinheiro rural. v.14, n.691, jan. 2011. 

 

SOUZA, R. S de. Evolução e condicionantes da gestão ambiental nas empresas. Read. Edição 

especial 30. vol. 8. n. 6. nov-dez. 2002. 

 



199 

 

SOUZA, M. T. S. de; MACHADO JÚNIOR, C.; PARISOTTO, I. R. dos S.; SILVA,  

H. E. M. da. A pós-graduação stricto sensu em administração como elemento de formação de 

pesquisadores na área ambiental. XXXIV ENANPAD. Rio de Janeiro, 2011. 

  

SOUZA, J. H.; PAULELLA, E. D.; TACHIZAWA, T.;  POZO, H. Desenvolvimento de 

indicadores síntese para o desempenho ambiental. Saude sociedade [online]. vol.18, n.3, p. 

500-514. 2009. 

 

SPICER, B. H. Investor corporate social performance and information disclosure: an 

empirical study. Accounting Review, 53, p.94-11, 1978. 

 

STARKE, L. Lutando por Nosso Futuro em Comum. Rio de Janeiro: FGV, 1991.  

 

STRIEDER, R. Diretrizes para a elaboração de projetos de pesquisa. Joaçaba: Ed. 

Unoesc, 2009. 

 

ST-PIERRE, J.; AUDET, J. Intangible assets and performance Analysis on manufacturing 

SMEs. Journal of Intellectual Capital. vol. 12 no. 2, 2011. 

 

SYZMANSKI, M.; TIWARI, P. ISO 14001 and the Reduction of Toxic Emissions. Policy 

Reform, 7(1), 31-42. 2004. 

 

TEECE, D. J., PISANO, G., SHUEN, A. Dynamics capabilities and strategic management, 

Strategic Management Journal, 18(7), 509-533, 1997. 

 

THORNTON, D., KAGAN, R.A., GUNNINGHAM, N. Sources of corporate environmental 

performance. California Management Review, 46, 1, p. 127-141, 2003. 

 

TOLEDO, A. G. L.; FERNANDES K. R. Vantagem Competitiva e Desempenho: um estudo 

sobre as Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras. V Encontro de Estudos em 

Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

TREVINO, L. J.; GROSSE, R. An analysis of firm-specific resources and foreign direct 

investment in the United States. International Business Review. 11, p. 431-452, 2002. 

 

VASCONCELOS, F.; CYRINO, A. Vantagem competitiva: os modelos teóricos atuais e a 

convergência entre estratégia e teoria organizacional. RAE. v. 40, n. 4, out.-dez. 2000. 

 

VENKATRAMAN, N.; RAMANUJAM, V. Measurement of business performance in 

strategy research: a comparison of approaches. Academy of Management Review. v.11, n.4, 

p.801-814, oct. 1986. 

 

VENKATRAMAN, N.; RAMANUJAM, V. Measurement of business economic 

performance: na examination of method convergence. Journal of Management, vol.13, n.1, 

p.109-122, 1987. 

 

VITHESSONTHI, C. Corporate ecological sustainability strategy decisions: the role of 

attitude towards sustainable development. Journal of Organisational Transformation and 

Social Change.  Vol. 6 n.1, 2009. 

 



200 

 

WAGNER, M. How to reconcile environmental and economic performance to improve 

corporate sustainability: corporate environmental strategies in the European paper industry. 

Journal of Environmental Management 76, p.105–118, 2005. 

 

WAGNER, M., VAN PHU, N., AZOMAHOU, T., WHERMEYER, W. The relationship 

between the environmental and economic performance of firms: An empirical analysis of the 

European paper industry. Corporate Social-Responsibility and Environmental 

Management, 9, p. 133 e 146, 2002.  

 

WALLEY, N., WHITEHEAD, B. It’s not easy being green. Harvard Business Review 72, 

p.46–52, 1994. 

 

WARTICK, S. L.; COCRHANE, P. L. The evolution of the corporate social performance 

model. Academy of Management Review, v. 10, n. 4, p. 758-769, 1985.Wathe e Heide, 

2000. 

 

WELBOURNE, T. M., WRIGHT, P. M. Which resources matter in initial public offering 

firms? A longitudinal comparison of five resources' contributions to firm performance. 

Working paper 97-02. Center for Advanced Human Resource Studies, Cornell University. 

1997. 

 

WERNERFELT, B. A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal 5, 

p.171–1804, 1984. 

 

WINN, M. L.; ANGELL, L. C. Towards a process model of corporate greening. 

Organization Studies. v.21, n.6, p.1119-1147, 2000. 

 

WISEMAN, J. An evaluation of environmental disclosures made in corporate annual repports 

Accounting, Organizations and Society, 7, p.53-63, 1982. 

 

WITTMANN, M. L.; LÜBECK, R. M.; SILVA, M. S. da.; XAVIER, N. R. Uma visão não-

linear pelo prisma da complexidade Sobre o ambiente da estratégia empresarial. V Encontro 

de Estudos em Estratégia. Porto Alegre: 15 a 17 mai. 2011. 

 

WU, M. L. Corporate Social Performance, Corporate Financial Performance, and Firm Size: 

A Meta-Analysis. The Journal  of  American Academy of Business, Cambridge. vol. 8. 

Num . 1. March 2006. 

 

ZEN, A. C.; FENSTERSEIFER, J. E. O impacto dos recursos na internacionalização de 

empresas pertencentes a clusters: um estudo no setor vitivinícola francês. V Encontro de 

Estudos em Estratégia. Porto Alegre/RS, 15 a 17 mai. 2011. 

 

ZHU, Q., SARKIS, J. Relationships between operational practices and performance among 

early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing 

enterprises. Journal of Operations Management. 22, p.265–289, 2004. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497204000355#bbib63


201 

 

APÊNDICES 



202 

 

APÊNDICE A 

 

 
 



203 

 

APÊNDICE B 

 

Roteiro da Entrevista ao Gestor Geral (respondido pelo Diretor de Tecnologia e 

Sustentabilidade) 

 

1) Caracterização da Organização 

a) Número de filiais da empresa X no Brasil: 

b) Valor de mercado da empresa X hoje? A implantação de práticas ambientais afeta o 

valor de mercado da firma? Caso sim, em que proporção?  

c) A empresa X gerencia as marcas Seara, Bassi, Mabella, DaGranja, Pena Branca e 

Palatare. Todas as unidades industriais adotam a política de sustentabilidade da 

empresa X? 

d) Quantas unidades industriais possuem a ISO 14.001 implementada? 

e) Número de funcionários da empresa X hoje 

f) Há quantos anos a empresa X exporta produtos industrializados? 

g) Quais são os principais países que adquirem os produtos industrializados da empresa 

X? 

h) Participação acionária de capital de origem internacional (não brasileiro) na empresa X 

(em %)  A implantação de práticas ambientais interfere no perfil de pessoas que se 

interessam em adquirir ações da empresa? Por quê? 

i) Qual é o principal fator de sucesso da empresa? 

j) Quais são os empecilhos para o crescimento da empresa e continuação do plano de 

expansão? 

k) Sempre existiu planejamento formal dos passos que a organização deveria tomar? 

Como é realizado esse planejamento? 

l) Faça uma breve descrição da trajetória da organização. 

m) A empresa X atua com foco geográfico (primeiro SP e MS e depois sul do Brasil)? Se 

sim, por quê? 

 

 

2) Estratégia Ambiental vigente na empresa 

 

a) A empresa X foi considerada a empresa do Agronegócio no ano de 2010. Diante disso, 

quais são as preocupações relacionadas ao meio ambiente que a empresa possui? 

 

b) O Senhor considera as questões ambientais uma ameaça ou uma oportunidade para a 

empresa. Por quê? 

 

c) Qual é a conduta da empresa acerca das práticas ambientais: seguir apenas a legislação, 

atuar de maneira preventiva ou de maneira proativa? Por quê? 

 

d) Há um percentual do faturamento que é destinado a investimentos ambientais ou como a 

empresa gerencia a realização de novos investimentos no setor ambiental? 

 

e) Considerando que a empresa X é uma empresa internacionalizada, há uma preocupação 

em padronizar a política ambiental da organização, ou apenas seguir as exigências legais 

de cada país? 
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f) A empresa X possui unidades industriais no Brasil, Argentina, Uruguai, Europa e 

Estados Unidos – qual desses países é o mais exigente no que se refere aos quesitos 

ambientais da cadeia produtiva de bovinos, suínos e aves? Por quê? 

 

g) O Senhor considera que os investimentos ambientais são importantes para uma empresa 

do porte da empresa X? Por quê? 

 

h) Estes investimentos se refletem em melhorias no desempenho ambiental da empresa? E 

este desempenho afeta o desempenho econômico financeiro dela? Se sim, como? 

 

i) Há algum controle efetuado pela empresa que evidencia a relação entre investimentos 

ambientais e desempenho econômico-financeiro? 

 

j) Quais são as maiores dificuldades para criar uma cultura ambiental nos funcionários da 

empresa? Por quê? 

 

k) Na opinião do Senhor, a adoção de práticas ambientais nos mais diversos setores da 

organização pode minimizar o uso de recursos dentro da indústria? Se sim, como? 

 

3) Recursos Organizacionais 

 

a) Qual é o recurso ou capacidade mais valiosa da empresa? Por quê? 

 

b) Qual é o recurso ou capacidade que pode ser considerado raro e que a empresa X possui? 

Por quê? 

 

c) Qual é o recurso ou capacidade que é inimitável ou difícil de imitar, mas que a empresa X 

possui? Por quê? 

 

d) A empresa está organizada para explorar ao máximo o potencial competitivo dos seus 

recursos e capacidades? Por quê? 

 

e) Qual é o recurso ou capacidade da empresa X que é mais fácil de ser replicado? Por quê? 

 

f) Qual é o recurso ou capacidade da empresa X que possui maior durabilidade? Por quê? 

 

g) Qual é o recurso ou capacidade da empresa X que possui mais facilidade de ser 

transferido? Por quê? 

 

h) Qual é o recurso ou capacidade da empresa X que é possível transferi-lo apenas de maneira 

imperfeita? Por quê? 

 

i) Que oportunidades existem para economizar na utilização dos recursos. Se sim, como? 

 

j) Há possibilidade de utilizar de maneira mais intensa e mais rentável os recursos produtivos 

da empresa X? Se sim, como? 

 

k) A rotina organizacional da empresa X apresenta um diferencial em relação as outras 

empresas do setor? Se sim, qual? 
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l) Qual é a vantagem competitiva da empresa X em relação aos seus concorrentes? E a 

empresa X consegue sustentar essa vantagem competitiva ao longo do tempo? Como? 

 

m) Em que velocidade as empresas concorrentes conseguem imitar a estratégia competitiva 

da empresa X? 

 

n) A localização geográfica da empresa X lhe proporciona diferenciais competitivos em 

relação aos concorrentes? Se sim, quais? 

 

4) Recursos Mobilizados para estabelecer a estratégia ambiental vigente na empresa 

 

a) Na opinião do Senhor, quais são os recursos requeridos (financeiros, físicos, humanos, 

tecnologia, reputação e recursos organizacionais) e quais são os que requerem maiores 

demanda para viabilizar as práticas ambientais desenvolvidas pela empresa X? Por quê? 

 

c) As práticas ambientais adotadas pela empresa X impactam na reputação da empresa perante 

a sociedade? Por quê? 

 

d) Existe uma preocupação de criar uma diferenciação ambiental da empresa X em relação a 

outras empresas do setor? Por quê? 

 

e) Como a empresa está posicionada na área ambiental em relação aos concorrentes (numa 

situação melhor, similar ou aquém das práticas ambientais deles)? 

 

f) Que impactos para um frigorífico o apêlo de produzir derivados de carne oriundos de uma 

cadeia produtiva ecologicamente correta ou que possui responsabilidade sócio-ambiental 

oferece? Por quê? 

 

g) Quais são os países que possuem um maior grau de exigência no que diz respeito aos 

aspectos ambientais para fechar um contrato de compra de produtos? 

 

h) A empresa X desenvolve algum programa de educação ambiental? Como esse programa é 

desenvolvido na empresa? 

 

i) Em sua visão que relação existe entre o nível de evolução das práticas ambientais adotadas 

pela empresa e o uso dos recursos e como isto impacta no desempenho econômico e no 

desempenho ambiental dela?  

 

j) Existem possibilidades de utilizar melhor os recursos da empresa para obter a melhoria do 

desempenho ambiental e com isto melhorar o desempenho econômico dela? Se sim, de que 

maneira? 

  

k) Em que aspectos ambientais e produtivos a empresa X pode ser mais eficiente do que as 

empresas concorrentes? Como? 

 

l) A empresa X exige dos fornecedores de insumos o atendimento de requisitos ambientais? 

Se sim, quais e como é efetuado o monitoramento desses aspectos? 

 

m) Há clientes da empresa X que exigem o atendimento de requisitos ambientais para 

efetuarem a compra de produtos? Se sim, explique. 
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n) Há uma preocupação por parte da empresa X para desenvolver ações ambientais ao longo 

de toda a cadeia produtiva? Por quê? Se sim, quais? 
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APÊNDICE C 

 

Roteiro de Entrevista ao Responsável pelo Setor de Sustentabilidade 

 

1) Faça uma breve descrição da evolução da adoção das práticas ambientais na empresa X.Em 

quais práticas ambientais a empresa X pode ser considerada pioneira na implantação em suas 

unidades industriais em relação aos seus concorrentes? 

2) Porque a empresa X preocupa-se com a realização de investimentos ambientais e na 

criação de uma política de sustentabilidade? 

3) A escolha da tecnologia ambiental está relacionada com melhor desempenho das 

operações? Por quê? 

4) Em sua opinião, a decisão de investimento em prevenção da poluição está positivamente 

correlacionada com o desempenho financeiro e operacional da empresa? Por quê?  

5) Em sua opinião as tecnologias de controle da poluição (fim de tubo, remediação) são 

relacionadas com o desempenho ambiental e econômico-financeiro da empresa? Por quê?  

6) As tecnologias de prevenção da poluição (modificações de processo produtivo, 

modificações de projeto de produto, SGA) são relacionadas com o desempenho ambiental e 

econômico-financeiro da empresa? Por quê? 

7) Em sua opinião, de que forma as tecnologias de prevenção da poluição utilizam os recursos 

produtivos (materiais e energia)? Por quê?  

8) A empresa X minimiza os impactos ambientais causados em suas atividades produtivas, 

atuando sempre em conformidade com a legislação ambiental vigente? Explique. 

9) A política ambiental da empresa dá ênfase para ações preventivas, corretivas ou proativas? 

Por quê e quais são estas ações? 

10) Que tipo de tecnologias a empresa X investe para preservar o meio ambiente? 

11) Quais foram os benefícios obtidos pela realização de investimentos ambientais? 

12) Quais são as ações que a empresa X desenvolve para desenvolver uma postura 

ambientalmente consciente entre os funcionários? 

13) Quais são os procedimentos adotados para fazer o tratamento de efluentes líquidos? 

14) Há algum indicador da medida de resíduos gerados/tonelada produzida (carne 

industrializada ou pelo volume de sub-produtos gerados)? 

15) Como é efetuado o manejo dos resíduos perigosos produzidos na empresa X a exemplo 

dos resíduos ambulatoriais (em casos de acidentes), dos resíduos de óleo, pilhas, baterias, 

graxa e lâmpadas? 

16) A empresa X desenvolve a análise do fluxo de materiais, análise do fluxo de energia e do 

ciclo de vida do produto que produz? 

17) A empresa X faz a eco-auditoria também conhecida por auditoria ambiental interna e 

externa? Caso sim, como? 

18) A empresa X faz o monitoramento constante das fontes de poluentes? Como? 

19) Qual é a idade médias das plantas industriais e dos equipamentos de produção da fábrica 

das unidades industriais da empresa X. 

20) Qual é o investimento em equipamentos de produção das fábricas (% sobre a receita de 

vendas)? 

21) Em sua opinião os investimentos ambientais efetuados pela empresa X impactaram no 

desempenho econômico-financeiro da empresa, sob a perspectiva da geração de valor 

econômico, de caixa e de rentabilidade? Por quê? 

22) Quais são as não conformidades ambientais que ocorrem com maior frequência? Por quê? 

23) Qual é o recurso que diferencia a sua empresa em relação aos concorrentes no que diz 

respeito à implantação da estratégia ambiental vigente? Por quê? 
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24) Se comparar as práticas ambientais da empresa X com aquelas desenvolvidas pelas suas 

principais concorrentes, qual é o posicionamento da empresa? 

25) Quais são os motivos da empresa adotar os projetos de sustentabilidade vigentes hoje na 

empresa? Porque implantar esses programas? 

26) Qual é o fator decisivo para instigar a implantação de um novo programa voltado para 

questões ambientais? Quais são os fatores que mais pesam nesse momento? 

27) Os consumidores têm um papel importante na escolha de novas tecnologias ambientais a 

serem viabilizadas na empresa? Por quê? 

28) Os fornecedores têm um papel importante na escolha de novas tecnologias ambientais a 

serem viabilizadas na empresa? Por quê? 

29) Quais são os indicadores de desempenho que a empresa X monitora? Como eles são 

monitorados? 

30) A capacidade de gestão da qualidade pode ser considerada um aspecto importante para 

viabilizar as práticas ambientais da empresa? Por quê? 

31) A capacidade de inovação impacta no desempenho econômico e ambiental da empresa? 

De que maneira? 

32) A cultura impacta no desempenho ambiental da empresa? De que maneira?  

33) A reputação que a empresa X tem perante a sociedade impacta no desempenho econômico 

e ambiental? Como?  

34) A marca X impacta no desempenho econômico e ambiental? De que maneira? 

35) Em sua opinião, dentre as 6 marcas que a empresa X gerencia, qual é aquela que possui 

maior reputação sócio-ambiental perante a sociedade? Por quê? 

36) Em sua opinião, dentre os 5 países (Brasil, Argentina, Uruguai, Europa e Estados Unidos) 

que a empresa X possui unidades industriais, qual é o país onde se localizam as unidades 

industriais que possuem maior reputação sócio-ambiental perante a sociedade? Por quê? 

37) Instalações, máquinas e equipamentos impactam no desempenho econômico e ambiental 

da empresa? De que maneira? 

38) As finanças da empresa impactam no desempenho econômico e ambiental da empresa? 

Como? 

39) Recursos humanos impactam no desempenho econômico e ambiental da empresa? Como? 

40) Quais são as oportunidades que a empresa X possui para economizar recursos produtivos? 

41) Quais são as possibilidades para usar os ativos existentes de maneira mais intensa e obter 

mais rentabilidade? E isso irá impactar no desempenho econômico e ambiental? 

42) Qual é o diferencial competitivo na área ambiental que a empresa X possui em relação aos 

seus concorrentes? 

43) Em sua opinião, é possível mobilizar os recursos produtivos da empresa X para produzir 

mais intensamente e manter uma reputação ambiental perante a sociedade? De que maneira? 

44) Em sua opinião, intesificar os investimentos ambientais impactam no desempenho 

econômico e ambiental da empresa X? De que maneira? 

45) Quais são as perspectivas futuras no que se refere a investimentos ambientais a serem 

efetuados pela empresa X? Já há novos projetos que estão sendo testados, estudados para 

serem viabilizados na empresa? E por que os mesmos serão implantados? 
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APÊNDICE D 

 
Roteiro de Entrevista ao Departamento de Recursos Humanos 

1) Qual é o papel do Departamento de Recursos Humanos no processo de viabilização da estratégia 

ambiental da empresa X? 

2) Quais são as maiores dificuldades encontradas para desenvolver ações relacionadas à política 

ambiental da empresa? Por quê? 

3) A empresa desenvolve algum tipo de treinamento específico aos seus funcionários que diz respeito à 

política ambiental vigente na organização? De que maneira? 

4) Quais ações são desenvolvidas pela empresa para criar uma cultura ambiental? 

5) A equipe de Recursos Humanos contribui na formulação de objetivos e na escolha de instrumentos de 

política ambiental da empresa? De que maneira? 

6) Há uma preocupação por parte da equipe de recursos humanos para que os funcionários percebam a 

questão ambiental como importante para o processo de tomada de decisão? 

7) Como funciona a política de contratação dos funcionários? Quais critérios são levados em 

consideração e quais são os aspectos que possuem maior peso no momento de decidir entre um e outro 

candidato? 

8) Na constituição do corpo de funcionários, quais são as prioridades de formação que são levadas em 

consideração? 

9) No momento em que o funcionário foi contratado, quais são as prioridades de formação que o mesmo 

recebe dentro da empresa X? Por quê? 

10) A capacitação dos recursos humanos dá ênfase ao desenvolvimento de competências para que as 

pessoas cooperem dentro de suas equipes e aprendam a coordenar grupos?Se sim, como? 

11) A equipe de recursos humanos da empresa X pode ser considerada um diferencial competitivo em 

relação aos concorrentes? Se sim, por quê? 

12)  O Departamento de Recursos Humanos possui indicadores que monitora e que dizem respeito às 

práticas ambientais desenvolvidas na empresa e o perfil dos funcionários (por setor, por departamento, 

pelo tempo de contratação, ou outros). Caso sim, como se desenvolve esse trabalho? 

13) Em sua opinião, o trabalho em equipe pode ser considerado uma característica peculiar dos recursos 

humanos da empresa X? Se sim, por quê? 

14) Em sua opinião qual é a capacidade e/ou competência mais valiosa da equipe de recursos humanos 

da empresa X? Por quê? 

15) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou competência rara da equipe de recursos humanos da 

empresa X? Por quê? 

16) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou competência difícil de imitar da equipe de recursos 

humanos da empresa X? Por quê? 

17) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou competência que mais facilmente pode ser replicada para 

as unidades industriais da empresa X? Por quê? 

18) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou competência de maior durabilidade (maior longevidade) da 

equipe de recursos humanos da empresa X? Por quê? 

19) De que maneira a equipe de recursos humanos contribui para que a empresa X obtenha vantagem 

competitiva em relação aos seus concorrentes? 

20) Em sua opinião, existem diferenças significativas no perfil de funcionários e na gestão das equipes 

associadas a localização geográfica das unidades industriais da empresa X? Se sim, quais? 

21) De que maneira o Departamento de Recursos Humanos se envolve na educação ambiental dos 

funcionários? 

22) Em sua opinião, a empresa X já criou uma cultura organizacional que valoriza o desenvolvimento de 

práticas ambientais? Se sim, explique? 
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APÊNDICE E 

 

Roteiro de Entrevista para o Gerente de Produção 

 

1) Qual sua opinião sobre o que significa um comportamento ético ambiental por parte de 

uma empresa?  

2) Qual é a política de atuação da empresa (no que diz respeito ao sistema de produção) – 

desenvolver ações reativas, corretivas ou proativas? Por quê? 

3) Quais são as principais ações ambientais desenvolvidas na área produtiva? 

4) Existe uma cultura de minimização de desperdícios e de uso eficiente dos recursos no 

departamento de produção? De que maneira isso é efetuado? 

5) A empresa dá ênfase em seu processo de produção ao uso de tecnologias limpas? 

Quais tecnologias são adotadas ou estão em fase de desenvolvimento/implantação? 

6) Quais foram os principais investimentos ambientais efetuados nos últimos anos? 

Porque a empresa X optou em fazer esses investimentos? 

7) Há uma preocupação da empresa em investir em melhorias no projeto do produto no 

intuito de obter melhoria do desempenho ambiental? De que maneira isso é feito? 

8) A empresa investe em inovações no projeto do processo pensando em obter melhor 

desempenho ambiental? Por quê? 

9) Como são escolhidas as novas tecnologias de produção? Há preocupação com quesitos 

ambientais nesse momento? Por quê? 

10) Os aspectos ambientais podem ser considerados um fator limitante para a empresa X 

ampliar as quantidades produzidas? Porque?  

11) A variável ambiental pode ser considerada como um objetivo de desempenho da 

função produção? Por quê? 

12) A empresa X incorpora temas como gestão da qualidade total ambiental, logística 

reversa, análise do ciclo de vida do produto e produção mais limpa no dia-a-dia 

organizacional? Por quê? E como? 

13)  Critérios ambientais são levados em conta no desenvolvimento de novos produtos? 

Por quê? 

14) A variável ambiental é introduzida nas decisões de compra de matérias-primas e 

seleção de fornecedores? De que maneira? 

15) A internalização da variável ambiental é orientada para o atendimento de demandas 

mercadológicas? Por quê? 

16) O Senhor considera que a área de produção é a causadora de maior impacto ambiental 

na empresa empresa X e é aquela  em que o envolvimento ambiental é mais explícito? 

Por quê? 

17) Em sua opinião qual é a capacidade e/ou recurso mais valioso da equipe do 

departamento de produção da empresa X? Por quê?  

18) Em sua opinião qual é a capacidade e/ou recurso raro da equipe do departamento de 

produção da empresa X? Por quê?  

19) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou recurso difícil de imitar do departamento de 

produção da empresa X? Por quê? 

20) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou recurso que mais facilmente pode ser 

replicado para as unidades industriais da empresa X? Por quê? 

21) Em sua opinião, qual é a capacidade e/ou recurso de maior durabilidade (maior 

longevidade) do departamento de produção da empresa X? Por quê? 
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APÊNDICE F 

 
Bloco 1: Estratégia Ambiental Vigente na Unidade Industrial 

1) Por favor, indique em que grau A SUA UNIDADE INDUSTRIAL tem desenvolvido alguma das práticas de gestão ambiental 

assinalando com um X em uma das categorias, sendo que as categorias disponíveis vão de uma escala de pouco desenvolvimento 

até muito alto desenvolvimento. Caso não existe a prática, assinale NADA. 

  

Desenvolvimento Mínimo                                 Desenvolvimento Máximo 
 

Nada 

1 2 3  4 5 6 7 

1.1 Separação do lixo        

1.2 Uso de materiais reciclados        

1.3 Atende a legislação ambiental 

específica do setor 

       

1.4 Instalação de captação de energia 

renovável (exemplo solar e eólica) 

       

1.5 Uso de reservatórios/embalagens 

(exemplo cisterna) para armazenar água 

para períodos de escassez 

       

1.6 Reutilização da água        

1.7 Existência de programas para evitar 

desperdício energético e de água 

       

1.8 Consumo de combustível renovável 

(biomassa, ou seja, resíduos de base 

florestal) 

       

1.9 Revisão do uso de energia e trabalho 

com equipamentos capazes de diminuir 

as demandas nos horários de pico 

       

1.10 Uso de veículos movidos a energias 

alternativas por empregados e 

fornecedores 

       

1.11 Processo de geração/compra de 

energia elétrica usando fontes 

alternativas 

       

1.12 Redução do material de embalagem 

dos produtos 

       

1.13 Tratamento próprio do lixo orgânico        

1.14 Programa de educação dos 

fornecedores sobre práticas ambientais 

responsáveis 

       

1.15 Auditoria dos fornecedores sobre 

práticas ambientais responsáveis 

       

1.16 Programa para incentivar a 

participação voluntária dos empregados 

em atividades sociais (na comunidade, 

escolas, bairros, etc) 

       

1.17 Tratamento e eliminação segura do 

lixo perigoso (tais como pilhas, baterias, 

óleos, material médico, etc).  

       

1.18 Minimização da compra de 

materiais perigosos (solventes, pinturas, 

descongelantes químicos) 

       

1.19 Existência de procedimentos de 

emergência para resposta a problemas e 

acidentes ambientais  

       

1.20 Identificação e quantificação das 

emissões de Gases de Efeito Estufa 

       

1.21 Neutralização do carbono emitido 

pela empresa 
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1.22 Monitoramente dos efluentes         

1.23 Segurança no trabalho (condições 

de iluminação, ventilação, barulho, 

poeira, calor, vibração, temperatura, 

odores, substâncias tóxicas, etc) como 

indicadores para análise do desempenho 

ambiental 

       

 

Bloco 2: Recursos Utilizados para Criar a Estratégia Ambiental  

2) Em relação às afirmações abaixo, relacionadas a intensidade de uso dos recursos pela organização para 

operacionalizar o conjunto de práticas ambientais na sua unidade industrial, avalie o grau de concordância.  

Considere a escala de 7 pontos, variando de ''Mobiliza pouco” à “Mobiliza de maneira intensa” com a maior pontuação 

correspondente à maior nível de concordância.  

Assinale a opção NÃO MOBILIZA, somente quando não existe a percepção de mobilização dos recursos descritos. 

 

Aspectos Avaliados Mobiliza pouco                       Mobiliza intensamente Não 

mobiliza 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Recursos humanos (pessoas devidamente 

capacitadas) 

       

2.2 Recursos financeiros (dinheiro)        

2.3 Recursos físicos (instalações, máquinas, 

equipamentos) 

       

2.4 Recursos tecnológicos (tecnologia de produção e 

controle eficientes) 

       

2.5 Habilidades administrativas        

2.6 Habilidades tecnológicas        

2.7 Cultura organizacional        

2.8 Conhecimento acumulado pelos funcionários        

2.9 Relacionamentos com os fornecedores        

2.10 Relacionamento com os clientes        

2.11 Reputação (imagem positiva perante a sociedade)        

2.12 Recursos organizacionais (são os meios disponíveis 

para desenvolver as atividades) 

       

2.13 Educação ambiental        

2.14 Recursos naturais renováveis        

2.15 Capital intelectual        

2.16 Capacidade de inovação         

2.17 Marca        

2.18 Capacidade de gestão da qualidade        

2.19 Pioneirismo nas ações ambientais        

2.20 Capacidade de correr riscos e inovar        

2.21 Desenvolvimento de novos produtos        

2.22 Aumento da automatização da linha de produção        

2.23 Empreendedorismo para desenvolver projetos 

ambientais 

       

 

Bloco 3: Desempenho da Unidade Industrial 

Para cada aspecto listado abaixo no lado esquerdo, por favor, assinale um X na célula que melhor descreve o 

nível de impacto que teve no desempenho econômico da unidade industrial (somente um X por linha por favor). 

 

Aspectos Avaliados 

Mínimo impacto                                          Alto impacto Não 

impacta 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Nível de absenteísmo (ausência/faltas no 

trabalho) 

       

3.2  Turnover (rotatividade dos funcionários)        

3.3  Total de horas de treinamento         
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3.4 Horas trabalhadas versus pedidos 

efetuados 

       

3.5  Tempo de empresa (em anos)        

3.6 Número de acidentes de trabalho        

3.7 Problemas de comunicação entre setores 

e departamentos 

       

3.8 Relação metas traçadas versus metas 

atingidas 

       

3.9  Tecnologias utilizadas no processo de 

produção  

       

3.10 Equipamentos da fábrica        

3.11 Instalações da fábrica         

3.12 Marca         

3.13 Desenvolvimento de novos produtos        

3.14 Sistema de gestão da qualidade        

3.15 Sistema de gestão ambiental         

3.16 Reciclagem de materiais        

3.17 Utilização de energia renovável        

3.18 Reutilização da água         

3.19 Separação do lixo seco e orgânico        

3.20 Projetos voltados à eficiência ambiental        

3.21 Valor monetário de multas ambientais         

3.22 Não conformidades com leis e 

regulamentos ambientais 

       

  

3.1 Para cada aspecto listado abaixo no lado esquerdo, por favor, assinale um X na célula que melhor descreve o 

impacto que teve no desempenho ambiental da unidade industrial (somente um X por linha, por favor). 

 

Aspectos Avaliados 

Mínimo impacto                                          Alto impacto Não 

impacta 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.1 O envolvimento dos interessados no 

processo de divulgação ambiental 

       

3.2.2 Monitoramento do uso da energia na 

fábrica 

       

3.2.3 Uso eficiente da água         

3.2.4 Monitoramento das emissões para a 

atmosfera 

       

3.2.5 Monitoramento dos resíduos gerados         

3.2.6 Preservação dos recursos naturais do 

entorno da empresa 

       

3.2.7 Monitoramento dos impactos ambientais 

dos produtos e serviços 

       

3.2.8 Monitoramento das não conformidades 

ambientais (incidentes, acidentes e 

desastres) 

       

3.2.9 Inovações ambientais        

3.2.10 Novas tecnologias no processo de 

produção  

       

3.2.11 Educação ambiental        

3.2.12 Auditorias ambientais internas        

Bloco adaptado do artigo de Clarkson et al (2007) 
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3.3 Em que grau os aspectos listados abaixo impactam no desempenho econômico da sua unidade industrial 

(somente um X por linha, por favor). 

 Até 

1% 

1,1 a 

2% 

2,1 a 

3% 

3,1 a 

4% 

4,1 a 

5% 

5,1 a 

6% 

6,1 a 

7% 

7,1 a 

8% 

8,1 a 

9% 

9,1 a 

10% 

Acima 

de 10% 

Não 

impacta 
3.3.1 Nível de absenteísmo 

(ausência/faltas no 

trabalho) 

            

3.3.2  Turnover (rotatividade 

dos funcionários) 

            

3.3.3 Práticas ambientais 

desenvolvidas na 

unidade 

            

3.3.4 Marca dos produtos             
3.3.5 Inovação em produtos 

e processos 

            

3.3.6 Automatização da 

linha de produção  

            

3.3.7 Melhoria das 

instalações da fábrica 

            

3.3.8 Treinamento constante 

dos recursos humanos 

            

3.3.9 Pioneirismo nas ações 

ambientais 

            

3.3.1

0 
Habilidades 

administrativas 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


