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RESUMO
A pressão por um novo padrão de desenvolvimento sustentável passou a exigir das
organizações modernas que seja conciliada competitividade com a proteção ambiental. Neste
sentido, uma ferramenta que atua na implantação de estratégias estruturadas é o Sistema de
Gestão Ambiental (SGA), que tem como foco a melhoria do desempenho ambiental. Esta
melhoria, por sua vez, pode proporcionar às organizações diversos benefícios, dentre os quais,
a obtenção de vantagens competitivas, passíveis de mensuração a partir de diferentes
perspectivas. Uma dessas é a aplicação do modelo VRIO, fundamentado pela Resource-Based
View (RBV), que considera que a heterogeneidade entre as empresas decorre de diferenças
entre os seus recursos internos e capacidades. Contudo, apesar de serem encontrados na
literatura alguns estudos que avaliam o potencial competitivo de determinadas organizações,
essas avaliações não são realizadas em objetos específicos, a exemplo dos SGA’s. Deste
modo, o objetivo deste estudo foi avaliar os recursos e capacidades (estratégias ambientais) do
SGA adotado pelo Verdegreen Hotel, identificando quais destes possuem potencial de gerar
vantagem competitiva. Para tanto, este estudo de caráter exploratório-descritivo e delineado
como pesquisa de campo e estudo de caso, utilizou como ferramentas de coleta de dados: a
pesquisa bibliográfica, a entrevista semiestruturada, a pesquisa documental e a observação
participante. A interpretação dos resultados e a consolidação das informações foram
realizadas a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando duas técnicas de análise de dados,
quais sejam: análise de conteúdo e análise por meio do modelo VRIO. Os resultados
encontrados mostram que o hotel está bastante estruturado em relação ao seu SGA, fato este
que pode ser justificado pela certificação ambiental obtida, assim como alcançou benefícios
relacionados à melhoria da gestão dos fatores ambientais, ao fortalecimento da imagem e
ganhos em competitividade. Por outro lado, as principais dificuldades para a implantação do
sistema estão relacionadas aos colaboradores e fornecedores. No que se refere às estratégias
ambientais adotadas, das 25 estratégias identificadas, 10 apresentaram potencial de gerar
vantagem competitiva.
Palavras-Chave: Sistema de Gestão Ambiental; Resource-Based View; Modelo VRIO;
Verdegreen Hotel.

ABSTRACT
The pressure for a new pattern of sustainable development began to require of modern
organizations the conciliation between competitiveness and a environmental protection. In
this sense, a tool that acts in the implementation of structured strategies is the Environmental
Management System (EMS), which focuses on improving environmental performance. This
improvement, in turn, can generate to the organizations many benefits , among which,
obtaining competitive advantages, susceptible of measurement from different perspectives.
One of these is the application of VRIO model, reasoned by the Resource-Based View
(RBV), which considers that differences between companies occurs due to differences
between its internal resources and capabilities. However, although was been found some
studies in the literature that evaluate the competitive potential of certain organizations , such
assessments are not performed on specific objects, like the SEM’s. Thus, the aim of this study
was to evaluate the resources and capabilities (environmental strategies) adopted by the SGA
of the Verdegreen Hotel, identifying which of these have the potential to generate competitive
advantage. For this, this exploratory-descriptive character study and delineated as field
research and case study was used as data collection tools: a literature survey, semi-structured
interviews, document research and participant observation. The interpretation of results and
consolidation of information were conducted from a qualitative approach, using two
techniques of data analysis, namely: content analysis and analysis through VRIO model. The
results show that the hotel is quite structured in relation to their EMS, as well as reaching
related to improving the management of environmental factors, strengthening the image and
gains in competitiveness benefits. On the other hand, the main difficulties for the
implementation of the system are related to employees and suppliers. With regard to
environmental strategies adopted, of the 25 strategies identified, 10 showed the potential to
generate competitive advantage
Keywords: Environmental Management System; Resource-Based View; Model VRIO;
Verdegreen Hotel.
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1 INTRODUÇÃO

As organizações estão inseridas em um contexto em que as regras do mercado não
estão mais centradas nas economias de escala, no planejamento centralizado ou em decisões
hierárquicas, e sim, na flexibilidade dos processos, na descentralização, na proximidade com
os clientes, no desenvolvimento de parcerias, etc. O desafio dessas organizações é alcançar o
desenvolvimento esperado, respeitando os limites da natureza e garantindo qualidade de vida
para as pessoas no presente e no futuro (MAIMOM, 1996).
Este desafio é posto ao se considerar as organizações como responsáveis por grande
parte da degradação ambiental, o que faz com que se espere que elas assumam um papel
importante também na prevenção dos danos ambientais causados por seus processos de
produção (CHAN; WONG, 2006). É dentro desse contexto de exploração dos recursos
naturais para alimentar a atividade econômica que surge o conceito de Desenvolvimento
Sustentável, ou seja, um desenvolvimento capaz de atender as necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades das gerações futuras também atenderem as suas (CMMAD,
1991).
Assim, a pressão por um novo padrão de desenvolvimento sustentável passou a exigir
das organizações modernas que seja conciliada competitividade com a proteção ambiental, já
que adotar práticas sustentáveis tem se tornado uma maneira de diferenciação diante de
consumidores que têm ampliado seus conceitos de qualidade, incluindo nele a variável
ambiental.
Uma ferramenta que facilita a implementação de políticas ambientais é um Sistema
formal de Gestão Ambiental (CHAN; WONG, 2006). Entende-se um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) como uma metodologia pela qual as organizações atuam de maneira
estruturada sobre suas operações, definindo os impactos de suas atividades, propondo ações
para reduzi-los e assegurando a proteção do meio ambiente (OLIVEIRA; SERRA, 2010).
Esta ferramenta, desenvolvida visando à melhoria do desempenho ambiental (CHAN;
HAWKINS, 2010), pode ter um impacto direto sobre garantir o sucesso econômico
sustentável. Isto porque a melhoria do desempenho ambiental permite às organizações
melhorar a sua vantagem competitiva em termos de redução de custos, ganho de reputação
entre os clientes e aumento da sua competitividade nos mercados internacionais (LÓPEZGAMERO; MOLINA-AZORÍN; CLAVER-CORTÉS, 2009). Vale destacar que para atingir o
fim desejado, ou seja, a vantagem competitiva, não basta a mera adoção de um SGA, pois
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para que seja possível obter esta vantagem é necessário a escolha e o investimento em práticas
ou “estratégias ambientais” (ALVES, 2013), assim denominadas neste estudo, capazes de
efetivamente diferenciar as organizações e influenciar em seus resultados.
Ao se falar em vantagem competitiva refere-se à possibilidade de uma empresa se
destacar e superar o mercado a partir de uma criação de valor superior aos concorrentes
(BRITO; BRITO, 2012). Ademais, existem alguns modelos conceituais com foco na análise
da fonte de vantagem competitiva, os quais apresentam perspectivas diferentes como
parâmetros (NELSON, 1991; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). Uma dessas abordagens é a
Resource-Based View (RBV), ou seja, a teoria que tem como foco a análise interna das
diferenças na dotação de recursos e capacidades entre as empresas, assumindo que o
desempenho excepcional vem das rendas resultantes de recursos específicos ao invés dos
lucros econômicos de posicionamento de mercado (LIN et al., 2012).
Esta perspectiva é auxiliada por algumas ferramentas, dentre elas o Modelo VRIO, que
leva em consideração o potencial que cada recurso ou capacidade tem para melhorar a posição
competitiva de uma organização. Este modelo abrange quatro questões (Valor, Raridade,
Imitabilidade e Organização) que juntas, avaliam os recursos estratégicos na busca pela
vantagem competitiva (BARNEY; HESTERLY, 2007).
Neste sentido, alguns estudos têm avaliado o potencial competitivo de determinadas
organizações, através da aplicação do modelo VRIO em diferentes setores, como é o caso dos
estudos de Njoya e Niemeier (2011) em aeroportos, de Rechenthin (2004) em indústrias de
construção e de Pavão, Sehnem e Hoffmann (2011) em duas empresas, uma que atua no
segmento de cooperativas e outra que desenvolve produtos para uso médico e odontológico.
No entanto, o que se tem percebido, a partir de levantamento bibliográfico, é que essas
avaliações são feitas no campo amplo das empresas e não especificamente em metodologias
como um Sistema de Gestão Ambiental.
Tendo em vista esta lacuna e a importância que a questão ambiental representa no
cenário atual, particularmente em meios de hospedagem, que têm desenvolvido uma
consciência ambiental e ações concretas em várias partes do mundo (FREITAS; ALMEIDA,
2010), esta pesquisa busca aplicar o Modelo VRIO em uma empresa do setor hoteleiro, o
Verdegreen Hotel, que está inserida em um contexto onde o sucesso de uma empresa não
depende apenas do fato de possuir ou não uma SGA, mas também da escolha e execução de
adequadas estratégias ambientais. Este hotel apresenta-se como uma realidade interessante
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para a avaliação ambiental na ótica competitiva, visto que ele é um hotel premiado e
reconhecido nacionalmente por suas ações sustentáveis.
Neste estudo, buscou-se a compreensão dos recursos e capacidades do SGA adotado
pelo Verdegreen Hotel, sob uma perspectiva que considera o potencial que eles possuem de
gerar vantagem competitiva. Dessa forma, a seguinte questão delineia o problema desse
estudo: de que forma as estratégias ambientais do SGA do Verdegreen Hotel possuem
potencial de gerar vantagem competitiva?

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Avaliar os recursos e capacidades (estratégias ambientais) do Sistema de Gestão
Ambiental adotado pelo Verdegreen Hotel, identificando quais destes possuem potencial de
gerar vantagem competitiva.

1.1.2 Objetivos Específicos

a) Compreender os fundamentos teóricos relacionados à Gestão Ambiental, Sistemas de
Gestão Ambiental e Vantagem Competitiva;

b) Caracterizar o Sistema de Gestão Ambiental do Verdegreen Hotel e identificar as
estratégias ambientais adotadas analisando-as enquanto recursos e capacidades;
c) Identificar quais os recursos e capacidades do SGA adotado pelo Verdegreen Hotel
possuem potencial de gerar vantagem competitiva.

1.2 JUSTIFICATIVA

A necessidade de sustentabilidade, nas últimas décadas, tem assumido importância
crescente nas agendas ambientais de nações ao redor do mundo todo (YU, 2012), fazendo
com que as organizações passem a tratar destes assuntos de maneira estratégica. Isto faz com
que, seja por interesses genuínos ou para adequar-se a demandas do mercado, empresários de
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diferentes segmentos de negócios se preocupem com seus empreendimentos no que se refere a
esses aspectos (CARRENHO; FIGUEIREDO; SABINO, 2012).
Nesse contexto, tem-se o setor hoteleiro como um dos interessados em proteger o meio
ambiente, seja por razões econômicas, ou para construir uma imagem positiva, principalmente
ao considerar que este é um setor que depende de ambientes atraentes e seguros como uma
parte do produto principal (CHAN; WONG, 2006). Para um hotel, melhores desempenhos
ambientais podem contribuir para sua eficácia e produtividade, já que um ambiente que seja
saudável, seguro e ecologicamente correto reduz os impactos adversos para clientes e
funcionários, além do fato de que existe uma crescente pressão por parte dos consumidores de
que sejam adotadas práticas “verdes” (PENNY, 2007).
Visando atender aos anseios desses consumidores, que inclusive são uma das
principais razões por adotar essas práticas (RAHMAN; REYNOLDS; SVAREN, 2012),
alguns hotéis têm ido um pouco mais longe e adotado Sistemas de Gestão Ambiental para que
seja possível atuar por meio de operações estruturadas, já que eles oferecem um método de
gestão que permite a integração da preocupação ambiental em todos os níveis dentro da
empresa, objetivando a melhoria do desempenho ambiental (HARIZ; BAHMED, 2013). No
contexto nacional, o setor hoteleiro tem utilizado práticas de gestão responsável, além de
medidas concretas no campo da sustentabilidade, que têm resultado em ganhos para todos os
envolvidos direta e indiretamente, como o meio ambiente, a comunidade e os próprios hotéis,
que conseguem diminuir os custos operacionais a partir da introdução de algumas práticas,
além de criar e manter uma boa imagem com sua política ambiental (SILVA FILHO, 2008).
Nesse sentido, o Verdegreen Hotel, inaugurado em dezembro de 2008 na praia de
Manaíra em João Pessoa - PB é destaque no Nordeste. Ele adota um sistema de gestão
ambiental, desde sua construção até os dias atuais, utilizando estratégias como: coleta seletiva
de lixo; campanha antitabagismo; obra não poluente; passeio reconstruído; maioria dos
fornecedores a menos de 80 km de distância; cerâmica natural; uso de madeira de
reflorestamento; reutilização de água; materiais ecológicos na ambientação e valorização do
artesanato local; iluminação natural em toda área social; sistema de ar-condicionado menos
poluente e de baixo consumo; uso de aquecimento de água através de aquecimento solar;
elevadores inteligentes; descarga de duplo acionamento; horta orgânica, entre outras
(VERDEGREEN HOTEL, 2013).
Além disso, no evento “Prêmio Guia Brasil 2012” realizado em São Paulo, o
Verdegreen Hotel foi eleito pelo “Guia Quatro Rodas” como o Hotel Sustentável do Ano. O
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Hotel destaca-se pela certificação ISO 14001, que estabelece diretrizes sobre gestão ambiental
nas empresas; por ser o único paraibano reconhecido com o selo “folha verde”, que é
concedido apenas a hotéis sustentáveis; e também por possuir o Certificado de Excelência do
TripAdvisor, destinado a somente 10% dos empreendimentos hoteleiros em todo o mundo
(VERDEGREEN HOTEL, 2013).
Diante de todo o exposto, busca-se neste estudo avaliar uma organização inserida no
ambiente de novas exigências por parte dos consumidores e dos stakeholders de uma forma
geral e que adota um sistema formalizado de gestão ambiental, visando atender suas
demandas de forma planejada e sistematizada na busca pela melhoria do desempenho
ambiental. Assim, a ideia é saber quais recursos e capacidades de um hotel tão premiado,
referência no setor e que atua de forma estruturada têm potencial de gerar vantagem
competitiva.
O mundo científico tem mostrado interesse pela gestão adequada dos fatores
ambientais no mundo dos negócios, já que os estudos têm revelado que cada vez mais essa
gestão traz importantes implicações competitivas para as organizações (OREJARODRÍGUEZ; ARMAS-CRUZ, 2012). Além disso, há uma carência de exploração do setor
hoteleiro no que se refere a estudos que envolvem Sistemas de Gestão Ambiental com foco na
geração de vantagem competitiva, ainda mais quando se trata da relação entre os recursos e
capacidades com o desempenho, assim como da aplicação do Modelo VRIO neste contexto, o
que torna este trabalho pioneiro nesta área.
A viabilidade do estudo dá-se também pelo fato de que a organização estudada,
representada pela assessora de sustentabilidade, se dispôs a contribuir com o estudo,
fornecendo as informações necessárias para seu pleno andamento.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, com suas respectivas seções,
descritos da seguinte maneira:

a)

O capítulo 1 trata da introdução do estudo, apresentado seu problema de pesquisa, os
objetivos geral e específicos, assim como sua justificativa;
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b) O capítulo 2 trata da revisão da literatura, realizando um levantamento de temáticas que
versam sobre Gestão Ambiental, Sistemas de Gestão Ambiental, Vantagem Competitiva
e RBV;

c)

O capítulo 3 apresenta o método do estudo, ou seja, o caminho para alcançar os objetivos
traçados, descrevendo a natureza e o delineamento da pesquisa, a abordagem e as técnicas
de coleta e análise dos dados;

d) O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos a partir das análises realizadas, considerando
as categorias previamente definidas;

e)

O capitulo 5 trata das considerações finais do estudo, apresentando suas limitações e
sugestões para estudos futuros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 GESTÃO AMBIENTAL
Empresa e meio ambiente, até poucas décadas atrás, eram vistos pelos gestores como
termos antagônicos (CLAVER et al., 2007). Porém, o que se tem visto nos últimos anos é um
aumento da conscientização sobre as questões ambientais em todo o mundo por parte dos
governos, grupos de defesa, empresas e o público em geral, diante dos problemas ambientais
globais amplamente reconhecidos, decorrentes de mais de um século de desenvolvimento
industrial, e que exigem soluções imediatas (BANERJEE, 2001). Assim, diante da
constatação de que os padrões predominantes de produção e consumo, aprimorados ao longo
de todo o século XX, têm se tornando insustentáveis, as preocupações com a questão
ambiental ganham espaço nas agendas públicas e privadas em todo o planeta (FONSECA;
MARTINS, 2010), caracterizando um novo cenário, em que meio ambiente e empresa
apresentam uma forte relação.
Este espaço também é ampliado em função do aumento da conscientização do
consumidor e de seu crescente interesse na forma como os produtos e serviços são
produzidos, utilizados e descartados no ambiente; da cobrança de grandes organizações por
práticas mais limpas de produção; das certificações com reconhecimento internacional, dentre
outros (OLIVEIRA; SERRA, 2010).
Neste contexto, esforços no sentido de identificar meios capazes de promover a
melhoria ambiental são potencializados a partir da compreensão de que a poluição é
decorrente da ineficiência nos processos produtivos, o que aumenta o consumo de recursos e,
consequentemente, aumenta os custos e reduz os índices de produtividade (MACHADO;
SILVA, 2010). Deste modo, as empresas que buscam manter-se competitivas ou mesmo
sobreviver no ambiente de negócios se vêem, diante das questões ambientais, forçadas a
assumir novas posturas e novas formas de lidar com os problemas ambientais, buscando
incluir na gestão cuidados com o ambiente natural, bem como o atendimento às demandas dos
diversos públicos com que se relacionam (SANCHES, 2000; ALPERSTEDT; QUINTELLA;
SOUZA, 2010).
Essas mudanças requeridas das organizações implicam novos sistemas capazes de
comportar as novas tarefas, assim como talentos gerenciais para lidar com a dimensão
ambiental (SANCHES, 2000). Neste sentido, a Gestão Ambiental surge como uma nova
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função organizacional que vem, crescentemente, sendo inserida na prática de líderes
organizacionais (STEFANELLI; JABBOUR, 2012).
A gestão ambiental baseia-se em princípios e diretrizes bem definidas e previamente
declaradas, tendo um significado muito amplo, que engloba: políticas ambientais,
planejamento ambiental e monitoramento ambiental (SEIFFERT; LOCH, 2005). Sua
definição tem sido amplamente discutida na literatura, como exposto no Quadro 1, o que
permite compreender suas características e lógica de funcionamento.
Quadro 1 – Definições de Gestão Ambiental
Definição
Envolve planejamento e orientação da empresa para que se alcancem
metas ambientais específicas.
Abrange medidas tomadas para proteger o meio ambiente de impactos
nocivos derivados de atividades humanas, de modo a preservar os
recursos ao longo do tempo.
Está relacionada ao conjunto de políticas e práticas operacionais e
administrativas que incorporam o contexto amplo da empresa e da
sociedade, considerando a proteção do meio ambiente por meio da
mitigação de impactos e danos ambientais.
Diretrizes e as atividades administrativas e operacionais com o objetivo
de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer reduzindo ou
eliminando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, quer
evitando que eles surjam.
Na esfera organizacional, caracteriza-se pela forma pela qual a
organização de mobiliza, interna e externamente, na busca pela
qualidade ambiental desejada. Para isso, utiliza um conjunto de medidas
que visam ter controle sobre o impacto ambiental de determinada
atividade.
Administração de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de
maneira racional os recursos naturais, renováveis ou não.

Autor
(CORAZZA, 2003)
(BEST; THAPA, In Press)

(ROHRICH; CUNHA, 2004)

(BARBIERI, 2007)

(SEIFFERT, 2011)

(DONAIRE, 2010)

Esforços, ações, práticas e políticas, dentro de um contexto
organizacional, direcionados a mitigação dos impactos ambientais
gerados pelas atividades organizacionais.

(FERRANTI; JABBOUR, 2012)

Viabiliza a implementação de ações adequadas aos objetivos da política
ambiental estabelecida.

(FERNANDES et al., 2012)

Refere-se aos métodos de gestão e organização da empresa,
considerando de forma sistemática os impactos das atividades da
empresa no ambiente, os avaliando e reduzindo.
Fonte: Elaborado pela autora.

(HARIZ; BAHMED, 2013)

Os conceitos expostos apontam que, em síntese, a gestão ambiental refere-se a um
conjunto de medidas, dentro de um contexto organizacional, que visam mitigar os impactos
ambientais derivados da atividade produtiva. Esta definição serviu de orientação na condução
do presente estudo.
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Cabe destacar que a inclusão de medidas desse tipo no contexto organizacional pode
ocorrer de duas formas, quais sejam: integração pontual da gestão ambiental – que representa
um tipo de incorporação da gestão ambiental a partir de uma ação isolada de departamentos
de meio ambiente, não havendo influência deste na estrutura organizacional como um todo; e
integração matricial da gestão ambiental – que pressupõe mudanças na estrutura da
organização e a incorporação de novas funções e tarefas em outras áreas de competência,
influenciando nas atividades e rotinas preexistentes (CORAZZA, 2003).
Alguns princípios foram estabelecidos pela Câmara de Comércio Internacional
(International Chamber of Commerce), através da carta “Bussiness Charter for Sustainable
Development”, para auxiliar as organizações no desenvolvimento da gestão ambiental, o que
representa um aspecto importante para o desenvolvimento sustentável. Estes princípios, um
total de 16, são elencados no Quadro 2.
Quadro 2 – Princípios para a implantação da gestão ambiental
PRINCÍPIOS
Prioridade organizacional
Gestão integrada
Processo de melhoria
Educação do pessoal
Prioridade de enfoque
Produtos e serviços
Orientação ao consumidor
Equipamentos e operacionalização
Pesquisa
Enfoque preventivo
Fornecedores e subcontratados
Planos de emergência
Transferência de tecnologia
Contribuição ao esforço comum
Transparência de atitude
Atendimento e divulgação
Fonte: (ICC, 1991).

Tais princípios devem orientar as organizações que pretendem atuar a partir da gestão
ambiental de maneira estruturada, disseminando o entendimento de que entre o
desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente deve haver um objetivo comum
(ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2000).
Destaca-se ainda que a forma como as organizações lidam com as questões
ambientais, evoluindo em direção a uma estrutura de gestão ambiental eficaz, ocorre através
de várias etapas, fases, estágios ou níveis (MACHADO; SILVA, 2010; ROHRICH; CUNHA,
2004; JABBOUR, 2010).

A literatura especializada adota muitas vezes modelos de
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classificação com três, quatro ou cinco níveis, para caracterizar a preocupação das empresas
com os aspectos ambientais, contudo três níveis destacam-se (ROHRICH; CUNHA, 2004;
JABBOUR, 2010; BARBIERI, 2007):

1) Controle da Poluição: esta é a fase menos desenvolvida de gestão ambiental e
caracteriza-se pela adaptação à regulamentação ou exigências de mercado, ou seja, a
organização se comporta apenas reagindo à legislação e a regulamentação ambiental. Esse
nível é marcado por ações localizadas e com pouca articulação entre si, centrando-se sobre os
efeitos negativos de produtos ou processos produtivos mediante soluções pontuais.
2) Prevenção da Poluição: esta fase é marcada pela busca de estratégias eficazes que
visam otimizar a relação com o meio ambiente. Ela ocorre nas funções de produção,
modificando os processos e/ou produtos para prevenir a geração da poluição, combinando,
para isso, o uso sustentável dos recursos e o controle da poluição.
3) Abordagem estratégica: nesta fase a preocupação ambiental passa a ser tratada como
uma componente chave da estratégia de negócio, levando a uma vantagem competitiva.
Assim, a organização busca aproveitar as oportunidades mercadológicas, assim como
neutralizar as ameaças decorrentes de questões ambientais ou que possam ocorrer no futuro.

De forma geral, estes três níveis se caracterizam por uma evolução de posturas por
parte das organizações, que se iniciam de maneira reativa, ou seja, a atuação se dá como
resposta e não como algo previamente estabelecido; depois esta postura pode tornar-se
preventiva, com a adoção de ações corretivas e preventivas que proporcionem o uso eficiente
dos insumos; e finalmente, a empresa pode chegar ao último e estratégico nível, em que as
práticas ambientais integram-se ao planejamento da organização provocando mudanças na
cadeia produtiva como um todo.
Para Jabbour (2010), a evolução da gestão ambiental, que implica uma mudança em
relação aos níveis supracitados, é mais complexa do que as explicações teóricas sugerem, pois
as variáveis de cada fase estão correlacionadas e este processo pode encontrar seus impulsos
para evoluir retardados ou bloqueados por eventos inesperados.
Estas particularidades da evolução da gestão ambiental apontam para o fato de que
este processo é caracterizado por particularidades. Assim, a gestão ambiental não pode ser
tratada de forma genérica (MACHADO; SILVA, 2010; ROHRICH; CUNHA, 2004;
JABBOUR, 2010). Isto se deve ao fato de que as empresas estão sujeitas a forças
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competitivas e pressões distintas, à medida que estão inseridas em setores diferentes, o que
influencia no conteúdo das decisões organizacionais (MACHADO; SILVA, 2010). Além
disso, aspectos como os tipos de produtos ou processos, o porte da organização, a região de
atuação e inovações tecnológicas envolvidas, contribuem para a variação das práticas de
gestão ambiental (ROHRICH; CUNHA, 2004).
Portanto, considerando esta lógica de relações, a gestão ambiental requer uma
abordagem sistemática para a consideração das questões ambientais. Para Seiffert e Loch
(2005), o pensamento sistêmico ajuda a descrever sistemas complexos e suas inter-relações,
através da aplicação de abordagens que facilitem o pensamento globalizado, evitando os
inconvenientes de simplificações. Ademais, os autores acreditam ser evidente que o
desenvolvimento de um sistema eficiente de gestão ambiental é a única possibilidade para a
tomada de decisões que sejam ambientalmente adequadas.
Neste sentido, a ferramenta de gestão mais utilizada nas empresas é o Sistema de
Gestão Ambiental (SGA), um mecanismo que lida com as questões ambientais de maneira
holística e que incentiva a melhoria contínua do desempenho ambiental (JABBOUR;
SANTOS; NAGANO, 2008). Seu conceito e suas características serão apreciados na próxima
seção.

2.2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Diante do destaque que as questões relacionadas ao meio ambiente têm recebido nas
agendas de empresas do mundo todo, sejam elas de qualquer porte, umas das ações
encontradas foi a de optar pela implantação de Sistemas de Gestão Ambiental, também
conhecidos como SGA’s, na intenção de gerenciar os problemas ambientais (CAMPOS,
2012). Cabe o entendimento, a princípio, de que sistemas são um conjunto de partes que
interagem entre si, e, quando aplicados à gestão ambiental, estão ligados a um conjunto de
atividades administrativas e operacionais

inter-relacionadas para abordar problemas

ambientais ou evitar seu surgimento (BARBIERI, 2007).
Um sistema de gestão ambiental é uma das ferramentas mais utilizadas e eficazes da
gestão ambiental nas empresas, tornando-se relevante à medida que lida com questões
ambientais a partir de uma visão holística e que incentiva a melhoria contínua do desempenho
ambiental (JABBOUR; SANTOS; NAGANO, 2008; CHAN; HAWKINS, 2010). De forma
geral, o SGA é uma ferramenta que gerencia a interação entre a organização e o meio
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ambiente, visando melhorar o seu desempenho ambiental global, a partir do gerenciamento
dos aspectos ambientais que estão ligados às suas atividades, seus produtos e serviços
(PEROTTO et al., 2008).
Ademais, considera-se que um sistema desse tipo, que inclui a dimensão ambiental
dentro da estrutura de gestão de uma organização, é fundamental para a capacidade de reduzir
o desperdício e a poluição, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho geral da
organização (MELNYK; SROUFE; CALANTONE, 2003; MARAZZA; BANDINI;
CONTIN, 2010). Desse modo, o SGA tem ganhado terreno nas organizações como uma
forma de mostrar, de acordo com as exigências dos mercados e dos consumidores mais
conscientes, a preocupação com a questão ambiental (CAMPOS, 2012).
Neste sentido, podem-se citar, como uma forma de minimizar os impactos ambientais
causados pelas organizações, algumas práticas ou ações ambientais estabelecidas pelos SGA’s
e comumente encontradas em hotéis, tipo de organização tratada no presente estudo, aqui
entendidas como “estratégias ambientais” (Quadro 3), que atuam como linhas de ações de
modo a operacionalizar um SGA.
Quadro 3 – Estratégias ambientais utilizadas por hotéis
DIMENSÃO

ESTRATÉGIA
Economia de água
Utilização de chuveiros de baixo fluxo e aeradores nas pias
Vasos sanitários com descarga dupla
Reuso de água
Água
Tratamento de águas
Uso de água residuária tratada para irrigação de jardins
Utilização de equipamentos econômicos
Utilização de lâmpadas eficientes
Utilização de Aparelhos energeticamente eficientes
Energia
Sistema de controle e poupança de energia
Uso de energia solar
Utilização de produtos de limpeza ecológicos
Compras em grandes quantidades para reduzir as embalagens
Utilização de papel reciclado
Redução na utilização de produtos ambientalmente perigosos
Coleta seletiva de resíduos sólidos
Logística Reversa
Produtos e Resíduos
Tratamento de efluentes
Produção Mais Limpa (P + L)
Minimização de matéria-prima
Ecodesign
Reciclagem de resíduos
Educação ambiental
Organização
de atividades ambientais
Colaboradores e
Comunidade
Apoio a ONGs ambientais
Apoio à comunidade local
Fonte: Adaptado de Mensah (2006); Erdogan e Baris (2007); Azorín et al. (2009); Borchardt et al. (2010);
Barbieri (2011); Dias (2011); Seiffert (2011); Ladeira, Maehler e Nascimento (2012).
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Percebe-se, a partir do Quadro 3, que um sistema de gestão ambiental pode ser
composto por diversas “estratégias”, as quais consideram diferentes dimensões. Deste modo,
as organizações podem partir de propostas que tratam desde a utilização da energia, a
exemplo da estratégia de uso da energia solar, como a questão dos resíduos sólidos, como é o
caso da estratégia da coleta seletiva.
Vale destacar que a realização de ações ambientais de forma pontual, episódica ou
isolada não configura um sistema de gestão ambiental propriamente dito, pois para isso é
requerido a formulação de diretrizes, a definição de objetivos, uma coordenação das
atividades, a avaliação dos resultados alcançados, assim como o envolvimento de diferentes
segmentos da organização, de maneira que as questões ambientais sejam tratadas de modo
integrado com as demais atividades empresariais (BARBIERI, 2007).
Em sua lógica de funcionamento, a maioria dos SGA’s atuam sob a ótica do ciclo
PDCA, o qual refere-se a: Planejar (PLAN), Executar (DO), Verificar (CHECK), e Agir (ACT)
(ver Figura 1). Este é um ciclo que deve estar em constante rotação, o que o caracteriza como
um processo contínuo para que se possa entregar resultados de desempenho cada vez mais
aprimorados (WATSON; DEYONG, 2010). Assim, sob esta perspectiva, o SGA fornece um
sistema organizado e coerente que permite lidar de maneira adequada com as questões
ambientais nas organizações, visando melhorar suas performances ambientais (PEROTTO et
al., 2008).

Figura 1 - Ciclo PDCA.
Fonte: Adaptado de Parkash e Kaushik (2011).
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Dentro das diversas proposições do SGA, a norma regulamentadora de sistemas de
gestão ambiental ISO 14001 (2004) recomenda cinco principais etapas (Figura 2), que em
síntese, constituem-se em:

1) Política Ambiental: declaração da organização, expondo suas intenções e princípios
em relação ao seu desempenho ambiental global, que provê uma estrutura para ação e
definição de seus objetivos e metas ambientais.
2) Planejamento: nesta fase, a organização deve formular um plano a fim de seguir a
política ambiental nos seguintes itens: identificação dos aspectos ambientais; requisitos legais;
objetivos e metas ambientais; e estruturação do programa de gestão ambiental.
3) Implementação e Operação: As atividades envolvidas nesta fase requerem: que as
funções, responsabilidades e autoridades sejam definidas, documentadas e comunicadas; que
a organização identifique as necessidades de treinamento; que se estabeleçam procedimentos
para comunicação interna e externa; que se mantenham registros das informações envolvidas;
que a organização estabeleça e mantenha procedimentos para identificar o potencial e atenda a
acidentes e situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar os impactos
ambientais que possam estar associados a eles.
4) Verificação e Ação Corretiva: A organização deve estabelecer e manter
procedimentos documentados para monitorar e medir, periodicamente, as características
principais de suas operações e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o
meio ambiente. Assim, o desempenho ambiental é medido e monitorado, as ações corretivas
são realizadas, as atividades são registradas, e auditorias ambientais se encarregam de
verificar todo o processo.
5) Análise crítica pela Adminsitração: Aqui, a alta administração da organização deve
analisar criticamente o sistema de gestão ambiental para assegurar sua conveniência,
adequação e eficácia contínuas. A análise crítica deve abordar a eventual necessidade de
alterações na política, objetivos e outros elementos do SGA, da mudança das circunstâncias e
o comprometimento com a melhoria contínua.
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Figura 2 – Principais etapas do SGA.
Fonte: ISO 14001 (2004).

Em geral, esse sistema exige a formalização dos procedimentos operacionais,
instituem o seu monitoramento e incentivam a melhoria contínua do processo como um todo,
o que possibilita a redução da emissão de resíduos e o menor consumo de recursos naturais
(OLIVEIRA; PINHEIRO, 2010). Em suma, o SGA oferece uma melhor compreensão dos
impactos ambientais, um conhecimento profundo do legislativo pertinente, e um plano de
ação proativo para garantir que as metas exigidas sejam alcançadas (HILSON; NAYEE,
2002).
Percebe-se, diante da lógica apresentada, que um passo muito importante para que a
implantação de um SGA seja assegurada é a definição de prioridades, ou seja, a identificação
dos aspectos ambientais significativos, a fim de determinar se, e em que o controle ou
melhoria é necessária, direcionando a ação gerencial (PEROTTO et al., 2008; MARAZZA;
BANDINI; CONTIN, 2010). De acordo com Perotto et al. (2008), em particular, essa
priorização é realizada através da definição de alguns critérios, que devem ser abrangentes,
adequados para verificação independente, reprodutíveis e passíveis de verificação, sendo
capazes de apontar os aspectos ambientais significativos das atividades da organização,
produtos e serviços. Esta fase ganha importância também, pois é compreensível que os
resultados do SGA, tais como o desempenho ambiental, será determinado em grande medida
pelo seu escopo inicial (NAWROCKA; PARKER, 2009).
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Assim, de forma geral, a identificação desses aspectos ambientais e consequentemente
dos impactos que podem ser gerados, apontam as prioridades a serem tratadas na fase de
planejamento do SGA, e ações que visam à mitigação desses impactos podem, então, ser
pensadas e implantadas de forma fundamentada.
Atuar desta forma e ser capaz de gerir as questões ambientais é uma questão de
interesses para diferentes grupos. Os mais interessados, possivelmente, são as próprias
organizações, já que para a implantação e operação do SGA é investida uma grande
quantidade de recursos (NAWROCKA; PARKER, 2009). Além disso, forças externas
também pressionam as organizações, como é o caso das instituições governamentais e nãogovernamentais (ONG’s), dos clientes, do mercado, dentre outros (SILVA FILHO, 2008).
Para Nawrocka e Parker (2009), assim como há diferentes interessados no sistema de
gestão ambiental, também é concebível que existam diferentes expectativas quanto ao que um
resultado positivo dos esforços de gestão ambiental implicaria. Em seu estudo, os autores
supracitados apontam dados de uma pesquisa de negócios realizada entre empresas suíças que
identificou alguns benefícios da implantação de um SGA considerados pelos entrevistados,
benefícios estes que variam de “reforço da inovação” e “lealdade do cliente” para "prevenção
de uma nova legislação ambiental" e “valorização da imagem corporativa pública”, o que
ilustra como há uma diversidade na percepção dos resultados do sistema.
As oportunidades para as organizações no que se refere às questões ambientais, em
geral, envolvem (DONAIRE, 2010):

a) a possibilidade de entrada em novos mercados;
b) a transformação de produtos tradicionais em produtos ambientalmente “amigáveis”;
c) a sobrevivência da organização a partir de manutenção de uma boa imagem ambiental;
d) a possibilidade de economia de recursos, energia e custos;
e) o aumento do desempenho de fornecedores e colaboradores a partir da definição de
objetivos para a proteção ambiental.

Ainda nesta perspectiva, as pesquisas realizadas por Chan e Hawkins (2010) indicam
que a implantação de um sistema de gestão ambiental traz como benefícios o reforço da
competitividade e do desempenho financeiro, assim como também é capaz de afetar
positivamente o envolvimento dos trabalhadores em sua implementação. Já para Silva Filho
(2008), os benefícios para a empresa são inúmeros e representam:
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a) a melhoria da imagem da organização;
b) o aumento da produtividade, já que adotando práticas sadias e sintonizadas com os
interesses da comunidade as pessoas tendem a procurar mais os seus produtos ou
serviços;
c) a conquista do respeito dos funcionários, assim como das comunidades no âmbito
local, nacional e internacional;
d) a facilidade de negociação e obtenção de financiamentos, entre outros.

Percebe-se, nestes discursos, a predominância da melhoria da imagem da organização
como um dos principais benefícios alcançados através da adoção de práticas ambientais. Isto
pode ser justificado devido ao fato de que as organizações estão inseridas em um contexto em
que os consumidores passam a apresentar posturas rígidas, voltadas à expectativa de: manter
relacionamentos com organizações que atuem de forma ética; que apresentem uma boa
imagem institucional no mercado; e que operem de maneira ecologicamente responsável
(ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2000).
Ademais, o mercado consumidor tem desenvolvido uma consciência ambiental que se
caracteriza pela preferência por organizações comprometidas com a preservação, conservação
e o melhoramento do meio ambiente, já que assim, de alguma forma, há uma contribuição
com a qualidade de vida das pessoas e com o desenvolvimento sustentável (SILVA FILHO,
2008).
Cabe destacar ainda, que o sucesso de um sistema de gestão ambiental pode ser
influenciado em função de como ele é implementado, assim como por condições internas e
externas da empresa, ou seja, deve-se considerar que os ambientes em que os SGA’s operam
podem variar em termos de cultura corporativa, estilos de gestão, ambiente legislativo, metas
da empresa, partes interessadas, entre outros fatores, incluindo, nomeadamente, o ambiente
natural, o que tem resultado na variedade de resultados encontrados (NAWROCKA;
PARKER, 2009).
O que é importante frisar é que para alcançar êxito, o projeto deve ser capaz de:
dimensionar corretamente os equipamentos a ser utilizados; treinar e qualificar os
funcionários; projetar instalações adequadas conforme normas pertinentes ao assunto; e tudo
isso com a administração ou supervisão de profissionais comprometidos com os objetivos
traçados, de modo que a qualidade final seja garantida (SILVA FILHO, 2008). Além disso,
ressalta-se que o apoio e comprometimento da alta gerência são vitais para que se garanta uma

29

ampla compreensão e comprometimento com as questões ambientais, pois só assim a adoção
de SGA’s será facilitada, assim como será possível manter o sistema ao longo do tempo, de
forma a reduzir os impactos ambientais (ZUTSHI; SOHAL, 2004).
Este compromisso é fundamental para manter e melhorar as estratégias ambientais da
organização, assim como também é importante que haja o mesmo envolvimento por parte dos
funcionários, já que eles são “capacidades”, ou em outras palavras os “meios” que mantém o
SGA em funcionamento e, por isso, precisam ser desenvolvidos (DARNALL; EDWARDS,
2006). Organizações que não conseguem desenvolver as suas capacidades complexas,
portanto, parecem abandonar oportunidades de vantagem competitiva (DAMALL;
HENRIQUES; SADORSKY, 2008).

2.3 VANTAGEM COMPETITIVA

Alguns fatores característicos do atual contexto de competição, como o crescente
ritmo da globalização, a rivalidade entre as organizações, deslocando demandas dos clientes,
assim como os rápidos avanços tecnológicos, têm criado um ambiente em que a vantagem
competitiva torna-se difícil de ser alcançada (BHATT et al., 2010). Neste sentido, estudos
relacionados à vantagem competitiva têm se tornado cada vez mais frequentes, não só pelo
fato desta temática estar relacionada a vários conceitos, mas também por deixar de ser um
conteúdo meramente acadêmico e se tornar um aspecto relevante para as organizações.
Entende-se por vantagem competitiva o “algo a mais” capaz de identificar produtos
e/ou serviços e os mercados para os quais a organização está capacitada a atuar de maneira
diferenciada, ou seja, é o que faz o mercado optar por determinados produtos de uma
organização em detrimento de seus concorrentes (OLIVEIRA, 2009). Para Porter (2004),
entende-se vantagem competitiva como o valor que uma empresa consegue criar para seus
clientes e que ultrapassa os custos relacionados à produção.
Outra visão é a de que uma empresa possui uma vantagem competitiva quando
implementa uma estratégia de criação de valor que não é implementada, simultaneamente, por
nenhum dos seus concorrentes atuais ou potenciais (BARNEY, 1991). Na literatura da
estratégia também é possível encontrar, em uma das primeiras referências feitas ao termo
“vantagem competitiva” no estudo de Ansoff (1965), a ligação deste conceito à vantagem de
perceber, proativamente, tendências de mercado à frente dos concorrentes, o que permite o
ajuste da oferta em função dessa antecipação.
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O que se sabe é que a partir da evolução da estratégia como disciplina acadêmica, a
temática da vantagem competitiva passou a apresentar uma abordagem mais científica e
formal, ocupando no final dos anos 70 e início dos anos 80, um papel central no campo da
estratégia (VASCONCELOS; BRITO, 2004). Assim, diversas correntes de pensamento
econômico passaram a abordar esta temática com a utilização de diferentes abordagens
conceituais (VASCONCELOS, CYRINO, 2000).
Destaca-se, diante de todo o exposto até o momento, o fato de que embora a expressão
“vantagem competitiva” seja usada de forma frequente e muito comumente na literatura
relacionada à Estratégia e até mesmo à Administração em geral, sua definição não é precisa
(VASCONCELOS; BRITO, 2004), e apesar de na maioria das vezes estar relacionada a um
desempenho superior das empresas, em virtude das estratégias adotadas (LEITE; PORSSE,
2003; FORTE; MOREIRA, 2007), esta ligação apresenta múltiplas abordagens, variando de
acordo com os autores e com o contexto. Ainda assim, a vantagem competitiva pode resultar,
de maneira geral, de alguns aspectos relacionados: ao ambiente, à situação geral da empresa,
assim como à postura adotada pela alta administração (Quadro 4).
Quadro 4 – Aspectos que proporcionam vantagem competitiva
Ausência de concorrentes muito fortes
Ausência de problemas de suprimento de recursos financeiros,
Ambiente que proporciona
humanos e materiais, assim como de equipamentos.
vantagem competitiva
Acesso a tecnologias inovadoras
Boa imagem institucional
Alta tecnologia que possibilite redução de custos, simplicidade do
processo produtivo e preços competitivos dos produtos ou serviços
Alta liquidez financeira
Baixo grau de endividamento
Equipe de profissionais de alto nível
Situação geral da empresa que
Sistemas de informações gerenciais adequados
proporciona vantagem competitiva
Boa imagem dos produtos e serviços
Boa relação com o mercado
Adequada situação de capacidade instalada
Alto poder de domínio nos segmento de mercado
Agilidade e flexibilidade interna
Aceitar o risco de forma equilibrada e sustentada
Ter senso de percepção e oportunidades
Saber o que realmente deseja para a empresa
Saber formular e operacionalizar estratégias
Saber estabelecer políticas
Postura da alta administração que
Estar com a visão voltada para o mercado
facilita uma situação de vantagem
Saber liderar e motivar
competitiva
Estar aberta à inovação e à criatividade
Ter adequada atuação de lobby
Administrar, adequadamente, os projetos e os recursos
Controlar e avaliar de forma rígida, compreensível, imparcial,
simples e constante
Fonte: Adaptado de Oliveira (2009).
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Outras fontes de vantagem competitiva podem ser encontradas na classificação
realizada por Ghemawat (1986), que aponta categorias mais genéricas como: a inovação do
produto, os processos de produção e as capacidades de marketing das empresas; assim como
categorias mais específicas, detalhando que vantagens competitivas podem decorrer de:
benefícios de tamanho (economias de escala, escopo ou curvas de experiência); vantagens de
acesso privilegiado a recursos (know-how, matérias-primas, mercados); assim como do
exercício de opções que garantam flexibilidade estratégica.
Vale salientar que essa lista de aspectos, fatores ou categorias de fontes de vantagem
competitiva não é algo completo e nem poderia ser. Isto porque a vantagem competitiva é
algo circunstancial e que varia de empresa para empresa, assim como tem a característica de
mudar no tempo (OLIVEIRA, 2009). Na verdade, isto constitui um dos grandes desafios, que
se refere à compreensão de quais elementos têm a possibilidade de gerar a vantagem
competitiva (RUMELT, 1980; SERRA et al., 2008).
Neste sentido, o processo de determinação da vantagem competitiva pode ser dividido
em dois principais eixos: sua concepção de origem e suas premissas sobre a concorrência. No
primeiro deles, dois casos são identificados: de um lado, as teorias que consideram a
vantagem competitiva como um atributo de posicionamento, exterior à organização, que
deriva da estrutura da indústria, da dinâmica da concorrência e do mercado, enquanto que do
outro lado, tem-se as teorias que consideram o desempenho superior como um fenômeno que
decorre primariamente de características internas da organização (VASCONCELOS;
CYRINO, 2000).
De forma geral, identifica-se neste eixo uma abordagem externa às organizações, que
defende que o resultado alcançado está condicionado ao seu posicionamento no mercado,
assim como uma abordagem que sustenta que o resultado superior, ou a vantagem
competitiva, se relaciona às diferenças internas entre as empresas (TONDOLO;
BITENCOURT, 2000). Já no segundo eixo, que discrimina as abordagens segundo suas
premissas sobre a concorrência, é feita uma divisão entre uma visão essencialmente estática
da concorrência, baseada na noção de equilíbrio econômico, e um enfoque em aspectos
dinâmicos e mutáveis da concorrência, considerando fenômenos como desequilíbrio,
descontinuidade e inovação (VASCONCELOS; CYRINO, 2000).
Em síntese, tem-se a vantagem competitiva explicada de forma diferenciada por
correntes de pensamento caracterizadas por teorias associadas a aspectos estáticos da
concorrência, baseadas então na noção de equilíbrio econômico, assim como teorias
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associadas a uma visão dinâmica do mercado (LEITE; PORSSE, 2003). As correntes de
pensamento envolvidas neste processo de geração da vantagem competitiva são representadas
na Figura 3.

A vantagem competitiva
explica-se
por
fatores
externos (mercados, estrutura
das indústrias)

A vantagem competitiva
explica-se por fatores internos
específicos à firma

1 - Análise estrutural da indústria

2 - Processos de mercado

Organização industrial: Modelo SCP
Análise de Posicionamento
(Porter)

Escola Austríaca
(Hayek, Schumpeter)

2 - Recursos e competências

4 - Capacidades dinâmicas

Teoria dos Recursos

Teoria das Capacidades Dinâmicas

Estrutura da indústria
Estática: equilíbrio e estrutura

Processos de mercado
(market process)
Dinâmica: mudança e incerteza

Figura 3 - Correntes de pensamento da vantagem competitiva.
Fonte: Vasconcelos e Cyrino (2000, p. 23).

Neste sentido, o presente trabalho se apoia na ideia de que a vantagem competitiva se
baseia nos recursos e capacidades que uma organização possui, ou seja, considera o
desempenho superior como algo que decorre das características internas da organização.
Assim, a seção 2.3.1 deste estudo irá realizar uma discussão sobre o arcabouço teórico
conhecido como Resource- Based View (RBV), ou Visão Baseada em Recursos. A RBV
permitiu um tratamento teórico mais técnico ao conceito de vantagem competitiva
(VASCONCELOS; BRITO, 2004), evidenciando que o potencial de vantagem competitiva é
determinado pela heterogeneidade de recursos e pelas capacidades dominadas pelas empresas
em determinada área de atuação (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; VASCONCELOS;
CYRINO, 2000; TONDOLO; BITENCOURT, 2000; HELFAT; PETERAF, 2003).
Finalmente, destaca-se que embora a vantagem competitiva possa apresentar naturezas
distintas, sua manutenção, usualmente, deriva do desenvolvimento profundo de um conjunto
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de habilidades, capacidade de inovação, know-how, conhecimento de mercado, experiência,
tratamento de informações, ou seja, um conjunto de conhecimentos que os concorrentes não
possam consolidar ou superar (OLIVEIRA, 2009).

2.3.1 Resource-Based View (RBV)

A Resource-Based View (RBV), ou Visão Baseada em Recursos, fundamenta-se nos
trabalhos de autores como Penrose (1959), Wernerfelt (1984), Barney (1991), Peteraf (1993),
entre outros, e considera os recursos como essenciais para que as empresas conquistem
vantagem competitiva (LEITE; PORSSE, 2003).
Esta é uma abordagem defendida desde a década de 50, mas que se apresenta mais
fortemente na década de 80, como alternativa ou contraponto à posição dominante da
organização industrial e foco externo de posicionamento representado por Porter (1989)
(VASCONCELOS; CYRINO, 2000; LEITE; PORSSE, 2003; FORTE; MOREIRA, 2007;
BECERRA, 2008). Assim, esta visão muda a ênfase do ambiente competitivo das empresas
para os recursos que elas têm desenvolvido para competir nesse ambiente (MILLER;
SHAMSIE, 1996).
Dentre as correntes de pensamento que buscam explicar a obtenção da vantagem
competitiva, a Resource-Based View supõe, como condição importante para obtenção de
lucros, uma heterogeneidade entre as empresas, que é estimulada por diferenças entre os
recursos internos e capacidades (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; HELFAT; PETERAF,
2003). A heterogeneidade se baseia na premissa de que os concorrentes diferem, em se
tratando de recursos e capacidades, de maneira importante e durável, o que afeta
competitivamente a organização e gera vantagem ou desvantagem (HELFAT; PETERAF,
2003). Essas diferenças podem se tornar duradouras a medida que seja custoso desenvolver ou
adquirir esses recursos (PRAHALAD; HAMEL, 1990; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993;
BARNEY; HESTERLY, 2007).
Até agora, foi possível observar o quanto os recursos e capacidades são cruciais, sob a
ótica da RBV, para explicar o desempenho de uma empresa, porém, as decisões gerenciais
relativas a tais recursos e capacidades são normalmente feitos num cenário caracterizado por
(AMIT; SCHOEMAKER, 1993):
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1) Incertezas sobre: (a) a indústria, o ambiente regulatório, social, tecnológico e
econômico, (b) o comportamento dos concorrentes, e (c) as preferências dos clientes;
2) Complexidade sobre: (a) as causas interrelacionadas que formam os ambientes da
empresa, (b) as interações competitivas resultantes de diferentes percepções sobre
esses ambientes;
3) Conflitos intraorganizacionais entre aqueles que tomam decisões gerenciais e
aqueles afetados por eles.

Assim, nestas condições de incerteza, complexidade e conflito, a tomada de decisão e
a atuação gerencial referente aos recursos e capacidades são normalmente difíceis de serem
articuladas e por isso merecem uma atenção estratégica especial (AMIT; SCHOEMAKER,
1993). Neste sentido, Grant (1991) descreve em um framework, fases de um processo de
identificação, avaliação e potencialização dos recursos e capacidades da organização (Figura
4), que percorrem o seguinte caminho até a formulação da estratégia: (1) identificar e
classificar os recursos; (2) identificar as capacidades; (3) avaliar o potencial de geração de
“ganhos” dos recursos e capacidades; (4) selecionar a estratégia para melhor explorar os
recursos e capacidades em relação às oportunidades externas; e por fim, (5) identificar lacunas
de recursos que precisam ser preenchidas, investindo em renovação, aumento e melhoria da
base de recursos (QUINTANA, 2009).

Figura 4 - Framework da Visão Baseada em Recursos para Análise Estratégica
Fonte: Grant (1991); Quintana (2009).
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Neste sentido, visando direcionar as ações, uma distinção pode ser feita entre recursos
e capacidades. Inicialmente, recursos podem ser pensados como substantivos, ou seja, como
coisas que uma empresa possui e que lhe permitem prosperar, enquanto que capacidades
podem ser pensadas como verbos ou, em outras palavras, o que a empresa faz com seus
recursos, já que sozinhos eles não garantem o sucesso (DRANOVE; MARCIANO, 2007).
Em outras palavras, os recursos são representados por fatores que pertencem ou são
controladas pelas empresas e que são convertidos em produtos ou serviços, utilizando para
isso, as capacidades, que são tidas como “bens intermediários” gerados para proporcionar
maior produtividade aos recursos. (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). Portanto, as capacidades
são vistas como subconjuntos de recursos, que permitem à empresa aproveitar por completo
outros recursos que controla (BARNEY; HESTERLY, 2007).
Esses recursos e capacidades podem ser vistos como feixes de ativos tangíveis e
intangíveis, incluindo habilidades de gestão de uma empresa, seus processos e rotinas
organizacionais, e as informações e conhecimento controlados por ela (WERNERFELT,
1984; BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR, 2001; HELFAT; PETERAF, 2003; BARNEY;
HESTERLY, 2007).
Exemplificando, alguns recursos são: nomes de marcas, patentes e licenças, pessoal
qualificado, contatos comerciais, cultura organizacional, maquinário, localização, capital,
relacionamento com fornecedores e canais de distribuição, conhecimento tecnológico
desenvolvido internamente, reputação com funcionários, fornecedores e clientes, entre outros
(WERNERFELT, 1984; DIERICKX; COOL, 1989; AMIT; SCHOEMAKER, 1993;
RUMELT, 1993; DRANOVE; MARCIANO, 2007; CARVALHO; KAYO; MARTIN, 2010).
Já capacidades são entendidas como coisas que as empresas fazem bem, como por exemplo:
produzir eficientemente, oferecer um bom serviço ao cliente, customizar pedidos
(DRANOVE; MARCIANO, 2007).
De forma geral, é possível perceber como parte do conceito de recursos, uma distinção
entre recursos tangíveis e intangíveis, o que mostra que alguns deles são mais fáceis de
mensurar ou contabilizar, enquanto que outros apresentam maior dificuldade de mensuração.
Assim, algumas considerações podem ser feitas: (a) os recursos tangíveis apresentam maior
facilidade de imitação, tornando-se fontes de vantagem competitiva apenas quando existem
direitos de exclusividade ou controle sobre eles, o que impede o acesso a competidores; e (b)
os recursos intangíveis dizem respeito não somente à reputação, patentes, relacionamentos,
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mas também às habilidades intelectuais mais complexas e específicas, o que os torna mais
difíceis de mensurar e imitar (PEREIRA; FORTE, 2008).
De qualquer forma, apesar das distinções e, considerando que os recursos e
capacidades podem evoluir e mudar ao longo do tempo em aspectos importantes (HELFAT;
PETERAF, 2003), é importante que ambos sejam coordenados de maneira que haja
cooperação entre si (GRANT, 1991). Como consequência, é criado um potencial para o
estabelecimento de vantagens competitivas que podem resultar em desempenhos superiores e
sustentáveis, até que empresas concorrentes obtenham um conjunto de recursos equivalentes
(CARVALHO; KAYO; MARTIN, 2010).
Destaca-se ainda que a abordagem da RBV compreende que os recursos não são
estáticos e imutáveis, o que implica aceitar a natureza dinâmica da vantagem competitiva e a
compreensão de que nem todos os recursos possuem o mesmo potencial de contribuição para
essa vantagem (PEREIRA; FORTE, 2008). Dessa forma, na tentativa de identificar o
potencial de influência de recursos e capacidades nos resultados conquistados pelas
organizações, foram desenvolvidas algumas ferramentas, dentre elas o modelo VRIO. Este
modelo, o qual será utilizado nesta pesquisa, faz uma análise da organização a partir de uma
perspectiva interna, cujas nuances serão detalhadas na seção 2.3.1.1.

2.3.1.1 Modelo VRIO

A análise dos recursos e capacidades e suas características, principalmente suas
singularidades, ajudam a entender a estratégia, crescimento e desempenho das organizações
através do tempo (BECERRA, 2008). Sobre isso, um crescente número de estudos tem
sugerido que a identificação desses elementos é o primeiro passo para permitir que eles sejam
geridos com sucesso (ANDERSEN, 2011).
Neste sentido, ressalta-se o desenvolvimento do modelo VRIO (Valor, Raridade,
Imitabilidade e Organização), que tem como intuito analisar se os recursos são valiosos, raros,
difíceis de serem imitados e explorados pela organização (GOHR et al., 2011), apontando, ao
final, quais os recursos e capacidades são considerados estratégicos (BARNEY; HESTERLY,
2007). Este é um modelo que identifica os recursos que tem potencial em melhorar a posição
competitiva da empresa e está baseado em um processo de tomada de decisão a partir de
quatro estágios fácil e eficientemente implementados pelos tomadores de decisão (LIN et al.,
2012).
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Em síntese, abrangendo quatro questões, o modelo VRIO analisa os recursos que uma
empresa possui, bem como o potencial de cada um para gerar vantagens competitivas (GOHR
et al., 2011). As questões que norteiam este modelo estão descritas no Quadro 5.
Quadro 5 – Questões-chave do Modelo VRIO
MODELO VRIO

QUESTÕES
Os recursos e capacidades permitem que a empresa explore oportunidades externas ou
VALOR
neutralize uma ameaça advinda do ambiente?
Os recursos são controlados atualmente por um número pequeno de empresas
RARIDADE
concorrentes?
As empresas sem os recursos enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-los ou
IMITABILIDADE
desenvolvê-los?
As outras políticas e procedimentos da empresa estão organizados para sustentar à
ORGANIZAÇÃO
exploração de seus recursos valiosos, raros e custosos de imitar?
Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2007).

Ainda no que se refere às questões que norteiam o modelo, tem-se que (BARNEY;
HESTERLY, 2007):

a) Valor: Uma maneira de identificar os recursos valiosos é através da análise da cadeia
de valor de uma empresa. Este conceito de cadeia de valor, constituído por Porter, refere-se a
um conjunto de atividades que envolvem o desenvolvimento, produção e comercialização dos
produtos ou serviços. Portanto, considerando que diferentes conjuntos de recursos e
capacidades podem ser formados diante da diversidade das organizações, já que cada etapa da
cadeia de valor requer o conjunto distinto desses elementos, se eles permitirem que a empresa
explore uma oportunidade ou neutralize uma ameaça, esta pode desenvolver uma força
organizacional e uma paridade competitiva, que ocorre quando são obtidos lucros, mas não
são geradas vantagens acima da média;
b) Raridade: Os recursos além de serem valiosos precisam ser controlados por poucos
concorrentes para que seja possível proporcionar uma vantagem competitiva e uma força
distintiva, embora essa vantagem seja temporária. Deste modo, o número de empresas que
possuem determinado recurso ou capacidade deve ser menor que o número necessário para
criar uma concorrência perfeita;
c) Imitabilidade: Para ser uma fonte de vantagem competitiva e uma força distintiva
sustentável, um recurso, além de ser valioso, raro e explorado pela empresa, deve ser difícil de
ser copiado. Neste sentido, as organizações devem considerar, assim como desenvolver,
alguns mecanismos capazes de tornar a imitação dos recursos como algo custoso, como por
exemplo: condições históricas únicas, que se referem a quando uma empresa ganha certa
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vantagem nos recursos, como baixo custo de aquisição, devido à sua posição no tempo e no
espaço, gerando vantagens de pioneirismo; ambiguidade causal, ou seja, quando os
concorrentes não sabem ao certo a origem da vantagem competitiva de uma empresa;
complexidade social, que ocorre quando a vantagem competitiva de uma empresa é
proveniente de sua cultura, relacionamentos, confiança e outros recursos difíceis de serem
percebidos e delimitados; e por fim, as patentes, que em outras palavras, garantem o direito de
propriedade sobre um recurso, gerando vantagens competitivas para alguns setores.
d) Organização: É necessário desenvolver, de maneira que seja possível aproveitar o
máximo dos recursos, uma estrutura formal de um organograma, controles gerenciais formais
e informais e políticas de remuneração que criem incentivos, entre outros aspectos, para que
os funcionários sigam determinados padrões de comportamento. Isto porque não basta que a
empresa tenha recursos valiosos e/ou raros e/ou difíceis de serem imitados, pois,
necessariamente, ela precisa explorar o potencial desses recursos para gerar vantagens
competitivas sustentáveis.
Este tipo de análise proposta pelo modelo VRIO torna-se relevante à medida que seus
resultados auxiliam na formulação de estratégias consistentes e que possam explorar da
melhor maneira possível os recursos e capacidades que são potenciais geradores de vantagem
competitiva. Além disso, o modelo também permite identificar recursos e capacidades que
necessitam ser desenvolvidos, de forma que as lacunas encontradas sejam preenchidas
(GRANT, 1991).
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3 MÉTODO DA PESQUISA
Esta pesquisa objetivou avaliar o Sistema de Gestão Ambiental - SGA adotado pelo
Verdegreen Hotel, localizado na cidade João Pessoa - PB, apontando quais os seus recursos e
capacidades que possuem potencial de gerar vantagem competitiva. O estudo neste hotel, que
possui 86 colaboradores ativos e uma estrutura de acomodações que dispõe de 140
apartamentos, foi motivado devido ao seu conceito de sustentabilidade, sendo inclusive
reconhecido por tal conceituação. Neste sentido, o Verdegreen já foi premiado pelo “Guia
Quatro Rodas” como o Hotel Sustentável do Ano de 2012, pelo site de viagens TripAdvisor
como um dos 25 melhores hotéis brasileiros e, finalmente, também recebeu o “Certificate of
Excellence 2013”, colocando-o entre os 10% das empresas com melhor desempenho no
mundo inteiro (VERDEGREEN HOTEL, 2013).
Assim, esta pesquisa de âmbito qualitativo, preocupou-se em abranger aspectos da
realidade estudada por meio de uma pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, o objeto/fonte
é abordado em seu meio ambiente próprio e a coleta dos dados é feita nas condições naturais
em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados por parte do pesquisador
(SEVERINO, 2007). Esta investigação possui caráter exploratório-descritivo, porque não
objetivou a elaboração de hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir
objetivos e buscar mais informações sobre determinado assunto estudado (CERVO;
BERVIAN; SILVA, 2006), assim como visou à descrição das características de determinada
população ou fenômeno (GIL, 2009), neste caso, as particularidades do SGA, assim como
seus recursos e capacidades.
Além disso, esta é uma pesquisa delineada como estudo de caso, já que consistiu no
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, permitindo seu amplo e detalhado
conhecimento (GIL, 2009). Este tipo de estratégia constitui-se em uma investigação empírica
utilizada para descrever uma situação no seu contexto real, tendo um caráter de profundidade
e detalhamento em uma unidade organizacional específica (YIN, 2005).
Para a coleta de dados, as principais técnicas utilizadas foram: pesquisa bibliográfica,
entrevista semiestruturada, pesquisa documental e observação participante. A primeira delas
foi utilizada para o levantamento de estudos publicados, com o objetivo de analisar posições
diversas em relação ao assunto (GIL, 2009) e assim construir o embasamento teórico
necessário para a realização da pesquisa de campo e análise e discussão dos dados.
Por sua vez, a entrevista semiestruturada, uma das mais importantes fontes de
informações para um estudo de caso (YIN, 2005), foi utilizada por meio de um roteiro
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preestabelecido, possibilitando o feedback e os esclarecimentos acerca das perguntas
(MALHOTRA, 2006). Essa técnica parte de questionamentos básicos, mas que permitem a
condução de novos questionamentos, frutos de novas hipóteses que vão surgindo a partir das
respostas obtidas (TRIVIÑOS, 2007). Nesta oportunidade, foi entrevistado, com base no
roteiro preestabelecido (Apêndice A), o responsável pelo setor de sustentabilidade,
denominado de Assessor de Sustentabilidade, responsável direto pela administração e
implantação do Sistema de Gestão Ambiental.
Neste sentido, a pesquisadora conduziu tal entrevista no mês de novembro de 2013,
nas instalações do Verdegreeen Hotel, o que resultou em mais de duas horas de gravação dos
diálogos. Destaca-se que a pesquisadora teve autorização para gravar todo o decorrer da
entrevista, que, posteriormente, foi transcrita literalmente. Algumas dúvidas que surgiram
após a transcrição foram sanadas via e-mail.
Já a pesquisa documental, é aquela realizada com base na análise de documentos
conservados dentro das organizações, sendo de qualquer natureza como diários, ofícios,
regulamentos, registros, filmes, memorandos, comunicações informais, anais, entre outros
(VERGARA, 2009). Neste estudo, analisou-se documentos pertinentes à implementação e
operação do SGA, quais sejam: os procedimentos de gestão, os programas e metas, os planos
de ações para cumprir o desdobramento da política ambiental, os indicadores, os fluxogramas
de todas as atividades, as instruções de trabalho, as matrizes de registro e as matrizes de
qualificação.
Além disso, a observação participante foi realizada em conjunto com a aplicação das
entrevistas, visto que se pretendia obter uma visão das estratégias ou iniciativas que amparam
o SGA. Assim, os observados foram questionados simultaneamente com o decorrer das
entrevistas, levando em consideração o que foi dito nas entrevistas e os documentos
analisados, na intenção de que as evidências fossem mais consistentes, sendo comprovadas ou
até mesmo negadas. Nesta técnica, se mantém a presença do observador em uma situação
social em relação face a face com os observados, colhendo dados e tornando-se parte do
contexto (MINAYO, 2010). Isto faz com que o evento observado seja tratado em tempo real e
seu contexto seja captado (YIN, 2005).
A interpretação dos resultados e a consolidação das informações foram realizadas a
partir da análise qualitativa dos dados, visando proporcionar uma melhor visão e compreensão
do contexto do problema (MALHOTRA, 2006). A abordagem qualitativa foi utilizada, pois
não foram empregados dados estatísticos como centro dos processos de análise do problema e
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também não se tinha a pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas
(OLIVEIRA, 1997).
Neste sentido, foram utilizadas duas técnicas de análise de dados, quais sejam: análise
de conteúdo e análise por meio do modelo VRIO. A primeira delas consiste em um conjunto
de ferramentas de análise das comunicações que se utilizam de procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens, através de três passos básicos: a préanálise, a exploração do material e o tratamento dos resultados por meio de inferência e
interpretação (BARDIN, 2008). Assim, na fase de pré-análise, foram organizados todos os
dados obtidos através da pesquisa bibliográfica nos estudos da área para, em seguida, na fase
de exploração, serem examinados para a definição de categorias de análise.
Baseando-se nas informações supracitadas, foram definidas as seguintes categorias: a)
etapas do SGA – análise da política ambiental, planejamento, implementação e operação,
verificação e ação corretiva e a análise crítica; b) estratégias adotadas (recursos e capacidades)
– identificação das estratégias ambientais estabelecidas pelo SGA; c) fatores motivadores da
adoção do SGA – análise dos fatores ou pressões que motivaram a adoção do SGA; d)
benefícios alcançados – análise dos benefícios obtidos a partir da implementação do SGA; e)
dificuldades e desafios – análise das principais dificuldades e/ou desafios encontrados na
implementação do SGA. Por fim, na terceira fase, foram apresentados os resultados e
relatadas as principais inferências e interpretações obtidas a partir destes.
Por sua vez, o modelo VRIO foi utilizado com base nas informações obtidas na análise
de conteúdo (especificamente as obtidas na categoria de identificação de estratégias
ambientais estabelecidas pelo SGA), de forma a analisar se os recursos/capacidades são
valiosos, raros, difíceis de serem imitados e explorados pela organização, apontando quais
dentre eles são considerados estratégicos. Para isso, foram utilizadas as informações obtidas
através da Parte III do roteiro de entrevista (Apêndice A). A exemplificação do modelo VRIO
é apresentada no Quadro 6.
Quadro 6 – Modelo VRIO
Recurso ou
Capacidade

Valioso?

Raro?

Custoso de Explorado pela
Imitar?
Organização?

Estratégia 1

SIM/NÃO SIM/NÃO

SIM/NÃO

SIM/NÃO

Estratégia 2

SIM/NÃO SIM/NÃO

SIM/NÃO

SIM/NÃO

Fonte: Elaborado pela autora.

Implicações Competitivas
Desvantagem Competitiva/
Paridade Competitiva/Vantagem
Competitiva Sustentável/Vantagem
Competitiva Temporária
Desvantagem Competitiva/
Paridade Competitiva/Vantagem
Competitiva Sustentável/Vantagem
Competitiva Temporária
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Desta forma, como exemplificado no Quadro 6, todos os recursos, aqui denominados
de “estratégias ambientais”, foram analisados com base nos critérios de valor, raridade,
imitabilidade e organização. A partir desta análise, foi possível inferir a implicação
competitiva destes, em que: se o recurso/capacidade for valioso, raro, custoso de imitar e
explorado pela organização obtém-se uma vantagem competitiva sustentável; se o
recurso/capacidade for valioso e raro, mas não for custoso de imitar, então se tem uma
vantagem competitiva temporária; se o recurso/capacidade for valioso, mas não for raro,
obtém-se uma paridade competitiva; e, finalmente, se o recurso/capacidade não for valioso e
nem explorado pela organização, tem-se uma desvantagem competitiva (BARNEY;
HESTERLY, 2007).
Em síntese, o Quadro 7 apresenta a estruturação esquemática do método utilizado, em
que é apresentado: a categoria de análise, o referencial teórico e técnica de coleta de dados
utilizada para cada um dos objetivos específicos traçados no estudo.
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Quadro 7 – Estruturação Esquemática do Método
Objetivo
Específico

Categoria de
Análise
Gestão
Ambiental

Compreender os
fundamentos
teóricos
relacionados à
Gestão
Ambiental, SGA
e Vantagem
Competitiva

Caracterizar o
Sistema de
Gestão
Ambiental do
Verdegreen
Hotel e
identificar as
estratégias
ambientais
adotadas
analisando-as
enquanto
recursos e
capacidades

Identificar quais
os recursos e
capacidades do
SGA adotado
pelo Verdegreen
Hotel possuem
potencial de
gerar vantagem
competitiva

Sistemas de
Gestão
Ambiental

Vantagem
Competitiva

Etapas
Estratégias
adotadas
(recursos e
capacidades)

Referencial Teórico
ROHRICH; CUNHA, 2004;
SEIFFERT, 2011 ; BARBIERI, 2007;
JABBOUR, 2010; STEFANELLI;
JABBOUR, 2012
BARBIERI, 2007; PEROTTO et al.,
2008; NAWROCKA; PARKER, 2009;
CHAN; HAWKINS, 2010; CAMPOS,
2012
RUMELT, 1980; WERNERFELT,
1984; PRAHALAD; HAMEL, 1990;
BARNEY, 1991; PISANO; SHUEN,
1997; VASCONCELOS, CYRINO,
2000; HELFAT; PETERAF, 2003;
BARNEY; HESTERLY, 2007;
BECERRA, 2008; SERRA et al., 2008;
GOHR et al., 2011
ISO 14001, 2004; ZUTSHI; SOHAL,
2004; PEROTTO et al., 2008; SILVA
FILHO, 2008
MENSAH, 2006; ERDOGAN; BARIS,
2007; AZORÍN et al., 2009;
BORCHARDT et al., 2010

MELNYK; SROUFE; CALANTONE,
Fatores
2003; PEROTTO et al., 2008; SILVA
motivadores da
FILHO, 2008; MARAZZA; BANDINI;
adoção do SGA
CONTIN, 2010; CAMPOS, 2012
SILVA FILHO, 2008; NAWROCKA;
Benefícios
PARKER, 2009; CHAN; HAWKINS,
Alcançados
2010; DONAIRE, 2010;
ZUTSHI; SOHAL, 2004; DARNALL;
Dificuldades e
EDWARDS, 2006; SILVA FILHO,
Desafios
2008; NAWROCKA; PARKER, 2009

Recursos e
GRANT, 1991; BARNEY;
capacidades sob
HESTERLY, 2007; GOHR et al., 2011;
a ótica do
LIN et al., 2012
Modelo VRIO

Fonte: Elaborado pela autora.

Técnica de Coleta de Dados

Pesquisa Bibliográfica

Pesquisa Bibliográfica

Pesquisa Bibliográfica

Entrevista
Semiestruturada/Pesquisa
Documental
Entrevista
Semiestruturada/Pesquisa
Documental/Observação
Participante
Entrevista Semiestruturada

Entrevista Semiestruturada

Entrevista Semiestruturada

Entrevista Semiestruturada
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4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os dados coletados através das entrevistas, dos documentos e da observação realizada
pela pesquisadora, foram analisados de modo que, nas próximas seções serão apresentados os
elementos referentes às categorias de análise supracitadas no método, quais sejam: 4.1 Caracterização do SGA do Verdegreen Hotel e identificação de seus recursos e capacidades;
4.2 – Avaliação dos recursos e capacidades com base no Modelo VRIO.
A seção 4.1 trata das etapas do SGA (4.1.1), das estratégias adotadas (4.1.2), dos
fatores motivadores da adoção do SGA (4.1.3); dos benefícios alcançados pela organização a
partir da adoção do Sistema (4.1.4), e finalmente, das dificuldades e desafios encontrados em
sua implementação (4.1.5), enquanto que a seção 4.2 faz a análise das estratégias identificadas
sob a perspectiva do Modelo VRIO, visando identificar quais possuem o potencial de gerar
vantagem competitiva.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SGA DO VERDEGREEN HOTEL

4.1.1 Etapas do SGA

Esta categoria auxiliou na identificação, de forma estruturada, de aspectos
relacionados a todo o desenvolvimento e funcionamento do SGA da organização estudada. Os
resultados aqui relatados dizem respeito às etapas estabelecidas pela ISO 14001, norma que
regulamenta os sistemas de gestão ambiental, como segue: Política Ambiental, Planejamento,
Implementação e Operação, Verificação e Ação Corretiva e, por fim, Análise crítica pela
Adminsitração.
A princípio, cabe destacar que o Verdegreen Hotel, fundado em 2008, começou as
primeiras discussões e reuniões sobre a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental
formal, neste caso, através da certificação ISO 14001, no final do ano de 2010. Já em 2011,
em meados do mês de março, o sistema começou a ser trabalhado, esforços estes que
seguiram até março de 2012, quando ocorreu a primeira auditoria externa. Após todo o
processo, o hotel obteve a certificação em junho de 2012 e, após auditorias de recertificações
possui seu Certificado com validade até o ano de 2015.
Outro ponto a ser destacado é que o hotel, que possui o conceito ambiental desde sua
concepção, já praticava ações de sustentabilidade, no entanto, a gestão em sua essência, só
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ocorreu durante o processo de certificação. Atualmente, dentre as empresas prestadoras de
serviço na Paraíba, o Verdegreen é a única que possui esta certificação, o que a coloca em
uma posição de destaque no cenário paraibano e nordestino. Para facilitar o acompanhamento
dos resultados, as categorias de análise serão discutidas nos tópicos a seguir:

a) Política Ambiental

A Política Ambiental do Verdegreen foi definida de acordo com o item 4.2 da NBR
ISO 14001, por seu Comitê Verde. Este comitê é composto por: acionista majoritário, diretora
corporativa, gerente geral, assistente de sustentabilidade e de desenvolvimento humano e
controller, responsáveis por todas as decisões de cunho ambiental.
O hotel possui uma cartilha onde divulga externamente a sua política ambiental, a qual
se propõe a: “fazer de cada hospedagem uma experiência de acolhida diferenciada pelo
cuidado e respeito com as pessoas e com a natureza, oferecendo serviços comprometidos com
a melhoria do sistema de gestão ambiental, atendendo sempre aos requisitos legais e
prevenindo a poluição”. Esta política pode sofrer alterações sempre que for identificada
alguma necessidade, como foi o caso do acréscimo do trecho “prevenindo a poluição”.
Essa alteração se deu após a primeira fase da auditoria externa (março/2012) quando a
avaliação apontou que a norma requer o “comprometimento com a prevenção da poluição”,
ação esta que já era praticada pelo hotel, mas não de forma definida e explícita. Este evento
pode ser ilustrado no seguinte relato:
A gente vai formulando a partir do que a norma determina, inclusive, antigamente
nossa política parava aqui: atendendo sempre aos requisitos legais. Sendo que na
auditoria externa quando pegaram a norma a risca e disse que tinha lá: “o
comprometimento com a prevenção da poluição”. A gente já fazia isso
indiretamente, porque a partir do momento que você tem o cuidado com as pessoas e
com a natureza, você está de certa forma prevenindo essa poluição. Mas aí a equipe
auditora disse: não, vocês têm que realmente ter isso definido, tem que ser explícito,
tem que ser claro. E daí a gente teve que fazer essa revisão e inserir uma nova parte
no texto. (Assistente de Sustentabilidade)

Ainda neste sentido, pode-se inferir que a política não é dada como algo definitivo e
que não sofre alterações, pelo contrário, anualmente o Comitê Verde verifica se há alguma
necessidade de mudança na política ambiental, diante do que tem sido praticado, e mediante
sua análise ela pode ser revisada e alterada. Isto vai ao encontro ao que Perotto et al. (2008) e
Marazza, Bandini e Contin (2010) afirmam sobre a questão da definição de prioridades, em
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que ressalta-se a importância da identificação dos aspectos ambientais significativos, a fim de
determinar se, e em que o controle ou melhoria são necessária, direcionando a ação gerencial.
Assim, a organização determina os seus objetivos para o ano, definindo cada passo
que deve ser feito para que sua política seja atendida. A lógica para a aplicação dessa política
é pensada de forma que as partes que compõem o hotel, neste caso, seus setores, tenham suas
responsabilidades no alcance dos objetivos definidos. Dessa forma, o hotel procura
descentralizar o que está na política, fazendo com que o que foi formulado seja difundido para
todos dentro da organização. Com essa descentralização, o hotel busca justamente o
envolvimento dos funcionários, já que eles são, como defende Darnall e Edwards (2006), os
“meios” que mantém o SGA em funcionamento e, por isso, precisam estar comprometidos.
Exemplificando isto, no setor do Restaurante do Verdegreen, para atender a política
estabelecida, os funcionários executam ações como o bom atendimento, a separação do lixo, o
Programa Alimento Seguro – que garante a segurança e a qualidade dos alimentos
produzidos, servir água de coco no check-in, entre outras. De forma geral, estar em harmonia
com a política ambiental é um comprometimento de todos dentro do Verdegreen Hotel.

b) Planejamento

Para cumprir a política ambiental, o Verdegreen realiza um planejamento baseado em
três pilares: planejamento socioambiental, produtos e tecnologias de baixo impacto e
atendimento aos requisitos legais, sendo este desdobrado em objetivos e metas, considerando
as orientações da NBR ISO 14001. Vale salientar que o planejamento deve levar em
consideração os aspectos específicos de cada empresa, como destacado por Brendle e Brandli
(2011), que estudaram uma indústria de confecções cujos objetivos primordiais eram os de
redução de geração de resíduos sólidos, de redução do consumo de recursos naturais e de
capacitação dos empregados em temas de meio ambiente.
Dessa forma, no caso do Verdegreen, a definição dos objetivos e metas é algo que
parte do Comitê Verde, no entanto, tudo é passível de negociação. Isto porque há de se
considerar a relação entre a meta definida e o responsável por realizar as ações para alcançála. Esta negociação fica muito clara no relato a seguir:
Por exemplo, a manutenção é quem trabalha com a redução do consumo de água e
de energia. Nós definimos que queremos reduzir 5% do consumo... então temos que
ver com o pessoal da manutenção: é possível? Também tem um ponto que não vai
ser mais possível reduzir aquilo, e é uma ação que não depende muito da gente,
depende dos hóspedes e isso e a gente não tem muito como controlar. A gente pode
motivá-los e estimulá-los a consumir menos, mas a gente não tem como controlar...
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“olha, você não pode mais consumir hoje”... não tem como. Então, todas as metas
são negociáveis, pra falar a verdade. (Assistente de Sustentabilidade)

Considerando essas negociações, o planejamento da organização, que estabelece um
cronograma de atividades a serem executadas por todos, remete ao nível tático e não ao
estratégico, pois é uma função das chefias. Estas chefias definem as ações que cada área tem
capacidade para executar e têm a missão de passar as orientações para o nível operacional,
Outro aspecto considerado no planejamento diz respeito aos requisitos legais. O hotel
possui um sistema de análise de requisitos, o CT-SGI / Premier Ambiental, que é um sistema
de gestão de legislações em que, primeiramente, o hotel elaborou um documento inicial, uma
espécie de questionário, informando o seu escopo, suas principais atividades e, em seguida, o
enviou para a empresa que desenvolve o sistema. A partir daí, a empresa desenvolvedora
encaminhou para o Verdegreen um sistema que mostra as principais normas que deveriam ser
aplicáveis ou que teriam potencialidades de ser aplicáveis no hotel.
Assim, baseado no documento que aponta as necessidades da organização e sua forma
de atuação, o hotel consegue ter acesso às legislações pertinentes, assim como também é
informado, mensalmente, da criação de novas legislações, ficando ao seu critério a análise da
sua aplicação ou não. O CT-SGI / Premier Ambiental traz como opções a consulta das
legislações por esferas de poder, federal, estadual ou municipal, e oferece funcionalidades
diferentes. Há casos, por exemplo, de legislações que são apenas para conhecimento, e para
isso ele traz detalhes dessas legislações, onde o usuário do sistema tem a opção de apontar que
está ciente. Já em outros casos, podem estar listadas as normas aplicáveis e o usuário indica os
requisitos que foram atendidos ou não.
A utilização desse sistema, que objetiva o controle interno dos aspectos relacionados à
legislação, é algo que tem facilitado o planejamento do SGA do Verdegreen Hotel, garantindo
que tudo esteja em conformidade com o que lhe é requisitado, conforme o discurso:
O sistema é pra gente ter um suporte, um banco de dados dessas informações, um
registro mesmo. Aí quando a auditoria externa vem ela pede pra consultar a norma,
aí a gente verifica a norma e já tem a explicação fácil aqui. A gente pode anexar um
arquivo pra ajudar a explicar a norma, uma página da internet que fala sobre isso. A
gente atende essa questão da legislação dessa forma, utilizando esse sistema.
(Assistente de Sustentabilidade)

Outro fator a ser considerado na etapa do Planejamento do SGA refere-se à avaliação
dos aspectos e impactos ambientais. Neste sentido, o Verdegreen elabora Matrizes de
Avaliação dos aspectos e impactos de todos os procedimentos executados dentro do hotel. Um
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exemplo de matriz elaborada está relacionado ao setor de reservas, que avalia a atividade de
recepção das solicitações dos clientes. Esta atividade específica pode ser analisada da seguinte
forma: apenas o ato de receber a solicitação do cliente já implica em um aspecto ambiental,
que é o consumo de energia, já que para que a atividade ocorra o computador tem que estar
ligado e, consequentemente, consumindo energia e gerando no meio ambiente uma redução
dos recursos naturais. A partir disso, analisa-se se o evento é uma coisa normal, se tem uma
incidência direta, ou seja, se é o hotel que está executando, e a sua temporalidade, que no
exemplo citado é atual, por ser uma atividade que é realizada no presente e está tendo impacto
imediato.
Ainda neste sentido, também são avaliados a frequência da atividade, sua gravidade,
probabilidade e abrangência. Dessa forma, são dados pesos entre 1, 3 e 5 para cada uma
dessas variáveis, que a partir de uma fórmula resultam em uma pontuação que varia de 20 a
100 pontos. Se o resultado da avaliação for maior que 60 pontos ou estiver relacionado a um
ou mais filtros de significância, ou em outras palavras, está diretamente ligada a Política
Ambiental, essa atividade é considerada significativa para o meio ambiente, ou seja, tem um
impacto muito forte. Essa avaliação é realizada para todas as atividades e para todos os
setores, de forma conjunta entre o assistente de sustentabilidade e as respectivas chefias.
Finalmente, vale salientar que as formas de avaliação desses impactos ambientais
variam de acordo com a política de cada organização, podendo, por exemplo, se utilizar de
métodos de autores renomados na área ambiental, como o caso dos métodos propostos por
Seiffert, utilizados na avaliação de uma indústria de confecções estudada por Brendle e
Brandli (2011).

c)

Implementação e Operação

Para implementar o SGA, a alta administração do Verdegreen garante os recursos,
sejam eles humanos, financeiros ou de outra natureza. Além disso, a implementação também
é facilitada pela definição das autoridades e responsabilidades de todos os envolvidos, através
de documentação oficial. A implementação do sistema é de responsabilidade do Assistente de
Sustentabilidade junto com a alta administração, que contam com a participação de todos os
setores.
Destaca-se ainda que o hotel tem atuado de maneira bastante estruturada e que conta
com o auxílio de importantes ferramentas. Um delas é o programa computacional do World
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Wildlife Fund – WWF, Fundo Mundial para a Natureza, que não permite impressão e registra
as informações pertinentes ao SGA. Dentro dele estão os procedimentos de gestão, os
programas e metas, os planos de ações para cumprir o desdobramento da política ambiental,
os indicadores, os fluxogramas de todas as atividades, as instruções de trabalho, as matrizes
de registro, as matrizes de qualificação; tudo isso disponibilizado para todos os setores por
meio da Intranet e com informações sobre: quem os elaborou, sua data de emissão/revisão,
seu aprovador, neste caso o Gerente Geral, e o número de revisão em que eles se encontram.
Os procedimentos de gestão explicitam como fazer as ações definidas. Eles indicam
como é que é feito o sistema, ou seja, mostram seu escopo, a quem interessa, a data de
emissão, quem elaborou o procedimento, o aprovador, o código, a revisão que ele se encontra
e a estrutura organizacional. Sobre esta última, para garantir a implementação, o Verdegreen
define sua estrutura, representada na Figura 5.
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Figura 5 – Organograma do Verdegreen Hotel.
Fonte: Dados da pesquisa.

É possível observar na estrutura apresentada, que o Assistente de Sustentabilidade é o
responsável por tudo que esteja relacionado à promoção da sustentabilidade. Dentre as suas
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atribuições, podem ser citados: implementação e manutenção do SGA, relatos do desempenho
do sistema, representação externa do Verdegreen no que se refere ao SGA, como a
participação em palestras, acompanhamento das auditorias externas etc. Outras atribuições
que são bastante importantes para o sucesso da implementação do SGA referem-se ao
marketing interno e a identificação de necessidades de treinamentos. Dessa forma, a gerência
aprova ações de marketing interno a serem executadas pelo assistente, como a realização de
palestras para os colaboradores, divulgação do SGA etc. Em geral, o hotel define para todos
os colaboradores: suas responsabilidades, o nível de autonomia, suas metas, indicadores e
processo de trabalho.
Ainda no que se refere ao programa computacional que registra as informações do
SGA, tem-se que nele são encontrados elementos que facilitam o controle operacional, como
os fluxogramas, as instruções de trabalho, as matrizes de registro e de qualificações. Os
fluxogramas são elaborados para todas as áreas do hotel, já que todas as áreas têm a sua
responsabilidade no que se refere à sustentabilidade. Esses fluxogramas mostram o passo a
passo para a realização das atividades, acrescentando explicações e detalhes de como ela deve
ser executada, o que possibilita uma maior precisão na execução de cada etapa.
Por outro lado, as instruções de trabalho estão ligadas a atividade da cozinha e servem
para que qualquer pessoa possa ter acesso e saiba produzir o que é ofertado pelo setor. Assim,
essas instruções, mais especificamente instruções de elaboração dos pratos, contém uma ficha
técnica do produto, os itens e quantidade necessários para a sua produção, o modo de preparo,
a imagem de como deve ser o prato, percentual do lucro, o código do procedimento e sua data
de emissão e revisão. Cabe destacar que todas as áreas estão envolvidas no cuidado com o
meio ambiente e, neste caso específico o setor deve:
Realizar a separação dos resíduos orgânicos, inorgânicos e dos rejeitos em
embalagens plásticas nos coletores da cozinha; separar o óleo no coletor específico;
utilizar apenas a quantidade devida de água e de detergente para higienização; seguir
as instruções de manuseio dos gases necessários para a construção do prato etc.
(Assistente de Sustentabilidade)

Tudo o que é definido nas instruções recebe um acompanhamento na intenção de
verificar se o procedimento está ocorrendo como o planejado. Por fim, as matrizes de registro
e de qualificação também são exemplos de elementos utilizados no controle operacional. A
primeira delas diz respeito aos registros mantidos no sistema, para todos os setores, e que
mostram o tipo de registro ligado as áreas, o que deve ser feito com esse registro, como ele
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deve ser armazenado, quem pode ter acesso, a forma de recuperá-lo. O relato a seguir mostra
um caso desse tipo:
Na reunião de análise crítica é gerada uma ata que pode ter documentos anexados.
Assim, como este documento deve ser armazenado? Em meio eletrônico ou não?
Como é que ele é protegido? Quem tem acesso? Como é que eu recupero? Devo
guarda-lo por quanto tempo? Outro caso é o check list da auditoria...Como eu
guardo? Em que data foi emitido?

Já as matrizes de qualificação referem-se à elaboração de um quadro de necessidades
de treinamento, em todos os setores. Neste quadro, são elencadas a função de cada
colaborador, as habilidades, experiências e treinamentos necessários, indicando para cada um
deles se a exigência é aplicável ou não para a função e em que situação se encontra, ou seja,
se foi ou não cumprida. Essa é uma matriz que sofre alterações constantes, já que ocorrem
mudanças no quadro de pessoal dos setores, o que implica em novas necessidades de
treinamento.
De forma geral, é possível perceber que o hotel possui uma grande estrutura de apoio à
implementação do seu SGA, atuando em uma lógica que formaliza os procedimentos,
disponibiliza-os para todos, sem exceção, e se preocupa com o treinamento das pessoas
responsáveis por colocar as ações em prática.

d) Verificação e Ação Corretiva

Nesta etapa, o Verdegreen atua com o auxílio de dois formulários para identificar e
tratar as ações corretivas e preventivas. O primeiro chama-se PNCR (Planilha de Não
Conformidade e Reclamações) e descreve as não conformidades que não precisam ter
avaliações de causa, pois a correção é imediata. O outro modelo é o ROPM (Registro de
Oportunidade de Melhoria), onde podem ser adotadas ações preventivas ou corretivas,
observando suas causas e efeitos através do diagrama de Ishikawa.
Os dados levantados também mostram que cada setor possui um quadro de
administração visível, em que são expostos os seus indicadores, as matrizes de aspectos e
impactos ambientais, a matriz de qualificação, e os dois formulários supracitados. Assim, caso
haja alguma reclamação de um cliente de um prato que demorou a sair, por exemplo, então
esta não conformidade é registrada na planilha de PNCR. No entanto, se a mesma reclamação
volta a ocorrer durante o mês, é necessário que se faça um estudo de suas causas, pois nesta
situação não basta que sejam tomadas atitudes imediatas e sim ações mais abrangentes que
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sejam capazes de sanar de vez o problema. Neste caso, entra em cena o ROPM, que descreve
a não conformidade e analisa suas causas.
Portanto o Diagrama de Ishikawa, que faz uma relação de causa e feito, é utilizado
para verificar o que é que está causando determinado erro ou reclamação, sempre
questionando o por quê das coisas, como por exemplo:
O prato demorou a sair. Por quê ele demorou? A cozinha demorou a entregar o
pedido...então por quê eles demoraram? Vamos dizer que o fogão está ruim, está
com defeito. Por quê o fogão está ruim? Porque não houve manutenção
preventiva...então talvez a manutenção preventiva seja a raiz da problema, ou seja, a
gente tem que trabalhar em cima da manutenção preventiva. Buscar ações que vão
contemplar as outras, mas principalmente essa da manutenção preventiva. Em outro
caso, por exemplo, temos os nossos indicadores... se eu não atingir 95% de
satisfação dos meus clientes no mês de outubro, que é um indicador da recepção,
vamos questionar: por quê eu não atingi? Teve um problema no apartamento, por
exemplo, então por quê teve esse problema? Digamos que a manutenção não fez um
trabalho correto, faltou limpeza da governança, etc. Sempre buscando as raízes do
problema, os por quês da não-conformidade. A gente vai analisando...então cada vez
que a gente não atinge um indicador a gente trabalha também dessa forma, de buscar
sempre as causas e os efeitos que levaram àquela não-conformidade (Assistente de
Sustentabilidade)

Assim, sempre que ocorre alguma reclamação de maior gravidade ou algum problema
que apresente certa frequência, eles são analisados dessa forma, estudando-os e procurando
suas raízes, para que eles possam ser sanados e não voltem a se repetir.
Ainda no que se refere aos formulários de acompanhamento, tem-se que eles também
são utilizados para o monitoramento dos indicadores estabelecidos para cada área, e todos
dentro da organização estão atentos e comprometidos com o preenchimento e alimentação das
informações, registrando tudo que é identificado logo de imediato, o que facilita o
acompanhamento e permite que as ações corretivas sejam pensadas e realizadas. A verificação
desses registros em todos os setores é atribuição do Assistente de Sustentabilidade, que
registra todas as informações colhidas em uma planilha e as leva para a Reunião Verde, onde
são realizadas discussões acerca dos dados levantados, com vistas à execução das ações
corretivas.
Além do Assistente de Sustentabilidade, qualquer outro auditor interno tem autonomia
pra apontar os erros existentes, exceto o da área do problema. Como antes da realização da
auditoria externa o hotel executa uma auditoria interna pra saber avaliar o SGA, são formados
a cada dois anos, pelo menos, novos auditores internos. Esses auditores avaliam o problema,
emitem um parecer e mostram as suas evidências, que a partir daí serão trabalhadas e, assim
que as ações corretivas estejam concluídas, o auditor é acionado para dar a atividade com
encerrada. Vale destacar que nem todas as ações são instantâneas e algumas vezes elas
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precisam de um tempo considerável para serem concluídas. Quando isto ocorre, o Assistente
de Sustentabilidade fica com a posse das planilhas e passa a monitorar o tempo de execução
das atividades, buscando junto aos setores as evidências do seu cumprimento ou não.

e)

Análise crítica pela Adminsitração

Visando assegurar a conveniência, adequação e eficácia do SGA, a alta administração
do Verdegreen Hotel realiza análises críticas em seu sistema, promovendo sempre a melhoria
contínua. Para isso, são realizadas reuniões mensais, as chamadas Reuniões Verdes, que conta
com a participação da alta administração, do Assistente de Sustentabilidade e de todas as
lideranças, quais sejam: chefe de recepção, encarregado de reservas, supervisor do
restaurante, controller, assistente de desenvolvimento humano, chefe da manutenção, analista
de suporte pleno, governanta e chefe de cozinha.
Nesta oportunidade, o desempenho ambiental é apresentado e, sempre que necessário,
as melhorias são discutidas e apresentadas. Após a reunião é feita uma ata com todas as
entradas e saídas da reunião e são anexados os documentos utilizados para a análise crítica.

4.1.2 Estratégias adotadas

Nesta fase, objetivou-se identificar os recursos e capacidades, aqui entendidos como
estratégias ambientais, ou seja, ações praticadas pelo Verdegreen Hotel com a intenção de
minimizar os impactos ambientais causados por suas atividades, e que são estabelecidas em
seu SGA. Assim, a partir dos dados obtidos através da realização das entrevistas, foi possível
identificar as estratégias ambientais adotadas pelo Verdegreen Hotel, como apresentado no
Quadro 8.
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Quadro 8 – Estratégias Ambientais do Verdegreen Hotel
ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS
Revestimentos de cerâmicas naturais
Madeira de Reflorestamento
Valorização do artesanato local
Iluminação natural em toda área social
Iluminação de baixo consumo LED
Sensores de presença
Ar condicionado menos poluente de baixo consumo
Uso de aquecimento de água através de energia solar
Elevadores inteligentes
TV de LCD (baixo consumo de energia)
Reutilização de água
Descargas de duplo acionamento
Jardins no entorno e na cobertura
Horta orgânica
Maioria dos fornecedores a menos de 100 km de distância
Equipe comprometida com a causa ambiental
Trabalho educativo com hóspedes
Conservação e manutenção de jardim público
Bicicletas à disposição dos hóspedes
Apoio a iniciativas WWF e de entidades voltadas para sustentabilidade socioambiental
Utilização de papel reciclado e certificado
Fardamento de tecido eco-eficiente
Utilização de produtos de limpeza biodegradáveis
Certificado ISO 14001
Programa Atitude Verde Colaborativa
Reutilização de água da chuva em descargas, rega de jardins e lavagens diversas
Coleta seletiva de lixo em todo hotel, inclusive nos quartos
Fonte: Dados da Pesquisa.

Segundo os dados obtidos, as estratégias são estruturadas a partir do desdobramento
ambiental feito para cumprir a política estabelecida e partem do princípio de mitigar os efeitos
da operação do hotel no meio ambiente. Em geral, muitas das estratégias utilizadas no
Verdegreen são consideradas de grande capacidade de concretização e/ou de grande
prioridade de implementação.
Tal afirmação se baseia no estudo de Hsiao et al. (2014), que avaliaram as
necessidades da indústria hoteleira de Taiwan, através de entrevistas com especialistas na área
de sustentabilidade e com gestores com experiência da área hoteleira. Assim, os autores
questionaram os especialistas a respeito de 64 estratégias e encontraram que estratégias como,
a economia de água; a conscientização dos clientes; os equipamentos elétricos que atendem
aos padrões de economia de energia; a promoção do conceito de hotel verde; e o uso de
temporizadores ou sensores, que também são desenvolvidas no Verdegreen, possuem grande
relevância.
Para a avaliação competitiva de tais estratégias listadas no Quadro 8, será utilizado,
sob a ótica da RBV, o modelo VRIO (seção 4.2), considerando se elas são recursos internos
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capazes de diferenciar as organizações, ou seja, se a posse dessas estratégias pode gerar uma
vantagem no mercado.

4.1.3 Fatores Motivadores da Adoção do SGA

Os dados obtidos revelam que a motivação do Verdegreen Hotel para a adoção de um
Sistema de Gestão Ambiental está relacionada ao fato de que este tipo de ferramenta
possibilita um correto e estruturado gerenciamento do empreendimento. O hotel, como citado
anteriormente, possui o conceito de sustentabilidade atrelado as suas atividades desde o seu
início, no entanto, a adoção do SGA, neste caso um SGA certificado pela norma ISO 14001,
proporciona uma abordagem estruturada para estabelecer os objetivos e os meios para
alcança-los. Sobre isso, o entrevistado relata que:
É uma ferramenta de você gerir seu empreendimento, sua organização. Auxilia
muito. Você tem todo seu controle operacional, por exemplo: um procedimento de
reservas é modelo que você tem que fazer; as pessoas tem que fazer daquele jeito,
não tem como fazer diferente, porque está todo mundo num padrão só, e tem as
explicações ambientais também, os cuidados que você tem que ter etc. Isso acaba
ajudando muito a organização. (Assistente de Sustentabilidade)

Além disso, falando especificamente da certificação, o entrevistado acredita que para
o hotel foi uma oportunidade de comprovar perante todos que esta é uma organização
ambientalmente sustentável. Com isso, fica clara a importância que está sendo dada à imagem
da empresa. Este fato pode ser comprovado também pelos resultados do estudo de Freitas e
Almeida (2010), realizado em meios de hospedagem localizados no município de Campos dos
Goytacazes, região norte do Estado do Rio de Janeiro, o qual comprovou que 91% dos
empresários da região consideram que a imagem de sua empresa pode melhorar quando
associada ao desenvolvimento sustentável.

4.1.4 Benefícios Alcançados

Dentre os benefícios alcançados pelo Verdegreen Hotel, destacam-se os ganhos
relacionados à gestão, ao ambiente e à imagem da organização, resultando em ganhos em
competitividade também.
No que se refere à gestão, os benefícios estão relacionados ao foco e a direção que o
SGA proporciona, resultados estes que eram esperados pelo hotel, como foi observado ao
questionar-se os fatores motivadores da sua adoção, e que corresponderam as suas
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expectativas. A estrutura estabelecida pelo SGA faz com que todos saibam quais caminhos
seguir para que os objetivos traçados sejam alcançados e que se chegue à melhoria do
desempenho ambiental.
Como consequência, os benefícios também estão ligados aos fatores ambientais. Com
a adoção do SGA, o hotel conseguiu atingir suas metas para o ano de 2013, dentre elas:
reduzir mais de 10% do consumo de água; reduzir 5% do consumo de energia; manter 100%
do atendimento da legislação ambiental. Os cálculos relacionados aos consumo é feito pela
área de manutenção com base no ano anterior, realizando um comparativo entre os anos.
Já no que se refere aos ganhos de imagem, identificou-se que antes mesmo da
certificação, a questão da sustentabilidade já era um diferencial apresentado pela organização,
porém depois da certificação esta diferenciação aumentou ainda mais. Neste sentido, o hotel
realiza uma pesquisa de satisfação com seus clientes aplicada através de um formulário, que
os questiona, no momento do check-out, se o conceito de sustentabilidade e a forma de
atuação do Verdegreen em relação às pessoas e ao meio ambiente foram decisivos na escolha
pela hospedagem no hotel. Como resultado, na última pesquisa realizada (novembro de 2013),
foi constatado que 89% dos hóspedes afirmam que o conceito ambiental e tudo que se refere à
gestão dos fatores ambientais foi um diferencial na hora da escolha do empreendimento.
Outros resultados podem ser vistos no seguinte relato:
Um serviço como esse tem uma tarifa um pouco mais elevada em relação aos que
não tem, porém, mediante a nossa ocupação média anual de 77% isso não interferiu
significativamente. Pelo contrário, a gente capta mais clientes depois disso.
(Assistente de Sustentabilidade)

Estes são números bastante consideráveis e que revelam como a atuação do hotel com
vistas ao alcance da melhoria do seu desempenho ambiental tem o poder de colocar o hotel
em uma posição de destaque e que consegue cada vez mais atrair clientes. Alguns desses
resultados apresentados pelo Verdegreen também são encontrados em outras empresas, até
mesmo de outros ramos de atuação, como no caso de 69 empresas industriais do estado de
São Paulo analisadas no estudo de Oliveira e Serra (2010).
Nesse estudo, os autores identificaram que, semelhante ao caso do Verdegreen, a
preocupação ambiental, representada neste estudo pela certificação ISO 14001, contribui para
a redução de consumo de energia elétrica e água, assim como influencia positivamente a
imagem da empresa perante a mídia e a sociedade. Além disso, também constataram que as
empresas com certificação ISO 14001 são mais atrativas para os investidores, possuem maior
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motivação por parte dos colaboradores para atingirem metas e objetivos ambientais, evitam
custos imprevistos de ações ambientais, entre outros.

4.1.5 Dificuldades e Desafios

No que se refere às dificuldades e desafios encontrados pelo hotel na implementação
do seu SGA, há dois fatores que podem ser destacados: colaboradores e fornecedores. No
primeiro deles, os problemas estão relacionadas ao entendimento, a princípio, da importância
da questão ambiental e do papel deles para o sucesso do sistema como um todo.
Alguns colaboradores, com um nível menor de escolaridade, tiveram dificuldade de
compreender o porquê de terem que incluir em suas rotinas de trabalho, funções que
contribuíssem com a melhoria do desempenho ambiental do hotel. Para eles, algumas
atividades simplesmente não faziam sentido, o que exigiu do Verdegreen que fosse realizado
um trabalho de conscientização com esses colaboradores, de modo que eles, em suas
respectivas áreas, fossem atores ativos na implementação do SGA e no alcance dos objetivos
traçados.
Para isso, o hotel atuou fortemente na divulgação interna do SGA e da sua filosofia
ambiental, ressaltando a sua importância de modo que todos compreendessem como eles
poderiam contribuir com um mundo melhor e mais verde. Os resultados dessa ação foram
positivos, de modo que esta cultura atualmente se encontra fortemente disseminada na
organização.
Já em relação ao segundo fator que de alguma forma dificultou a implementação do
SGA do Verdegreen Hotel, tem-se que a relação com os fornecedores mais críticos apresentou
certo destaque, já que a organização é corresponsável por suas atividades. Em um caso
particular, mais especificamente no serviço de lavanderia, o hotel encontrou alguns obstáculos
que poderiam se tornar fatores impeditivos à sua certificação.
É sabido que o serviço realizado pelas lavanderias apresenta um grande impacto
ambiental, principalmente relacionado ao consumo de água, de produtos de limpeza e tudo o
mais que esteja envolvido no processo. Assim, para realizar suas atividades, estabelecimentos
desse tipo precisam de uma licença de operação, que é a licença ambiental, no entanto, a
lavanderia contratada pelo Verdegreen não possuía este documento.
Por ser a única lavanderia da cidade de João Pessoa com capacidade para atender a
demanda do hotel, foi realizado um trabalho de conscientização com o proprietário do
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estabelecimento, ressaltando para o empresário o quão importante era o seu negócio para o
SGA do hotel, para o meio ambiente e para a Paraíba, como mostra o trecho a seguir:
Isso mostra que as nossas atividades podem estar coerentes, mas temos que também
trabalhar para que nossos fornecedores também estejam coerentes com as nossas
atividades. Nós chamamos o dono aqui no hotel, conversamos, explicamos que a
gente poderia perder um planejamento de mais de dois anos, uma certificação, um
prêmio inédito para a Paraíba, para o meio hoteleiro, que ele era importante e que
significava muito. (Assistente de Sustentabilidade)

Após isso, o proprietário da lavanderia passou a levantar os dados referentes à
aquisição da licença ambiental, elaborou toda sua planta baixa, apontou todos os materiais
envolvidos em seu processo, identificou os aspectos e impactos ambientais relacionados à sua
atividade, e depois de certo tempo conseguiu sua licença ambiental. Percebe-se que, para
ambos, os fatores que apresentaram dificuldades na implantação do SGA, ou seja,
colaboradores e fornecedores, a mobilização para a conscientização desses atores foi crucial
para o sistema.
Ademais, novamente levando em consideração o estudo de Oliveira e Serra (2010),
podem-se citar outras dificuldades encontradas, quais sejam: atualização e cumprimento dos
procedimentos da ISO 14001, em função das mudanças periódicas na legislação ambiental;
barreiras orçamentárias; falta de estrutura dos órgãos ambientais; existência de poucas
empresas confiáveis para destinação de resíduos, gerando altos custos para o descarte em
virtude da grande demanda e falta de concorrência; entre outros.

4.2 RECURSOS E CAPACIDADES SOB A ÓTICA DO MODELO VRIO

As 25 estratégias ambientais identificadas e listadas na seção 4.1.2 do presente
trabalho foram analisadas, considerando-as como recursos e capacidades que o hotel possui e
têm potencial de gerar vantagem competitiva, seguindo a perspectiva apresentada pelo
Modelo VRIO, que baseia-se nas questões de valor, raridade, imitabilidade e organização nas
análise de recursos estratégicos. A aplicação do modelo é apresentada no Quadro 9.
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Quadro 9 – Aplicação do Modelo VRIO
ESTRATÉGIA
Revestimentos de cerâmicas naturais
Madeira de Reflorestamento
Valorização do artesanato local
Iluminação natural em toda área social
Iluminação de baixo consumo LED
Sensores de presença
Ar condicionado de baixo consumo
Aquecimento de água através de energia
solar
Elevadores inteligentes
TV de LCD (baixo consumo de energia)
Reutilização de água
Descargas de duplo acionamento
Jardins no entorno e na cobertura
Horta orgânica
Fornecedores a menos de 100 km de distância
Equipe comprometida com a causa
ambiental
Trabalho educativo com hóspedes
Conservação de jardim público
Bicicletas à disposição dos hóspedes
Apoio a iniciativas e entidades voltadas para
sustentabilidade socioambiental
Utilização de papel reciclado e certificado
Fardamento de tecido ecoeficiente
Produtos de limpeza biodegradáveis
Programa Atitude Verde Colaborativa
Coleta seletiva de lixo em todo hotel
Fonte: Dados da Pesquisa.
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Analisando as implicações competitivas dos resultados obtidos tem-se que:
a) Paridade competitiva: Dentre as 25 estratégias ambientais adotadas pelo Verdegreen
Hotel, sete delas apresentaram uma paridade competitiva. Isto implica dizer que estas
estratégias até são valiosas, no entanto, não são ações raras. Elas podem ser encontradas
facilmente na concorrência, o que representa para o hotel um posicionamento competitivo
igual às demais. Estas estratégias estão descritas no Quadro 10.
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Quadro 10 – Estratégias ambientais que apresentam paridade competitiva
ESTRATÉGIA
Valorização do
artesanato local
Iluminação de
baixo consumo
LED

DESCRIÇÃO
Na decoração do hotel estão inclusos artefatos do artesanato local, criando uma
identidade com a região, valorizando estas peças e seus produtores.
São utilizados no restaurante e na recepção hotel lâmpadas LED, garantindo a eficiência
luminosa e evitando o desperdício de energia elétrica.

No hotel é utilizado um sistema de iluminação gerenciados por sensores de presença que
visa a economia da energia elétrica, já que as lâmpadas são acionadas apenas quando
pessoas ou fontes de calor em movimento cruzam a área de cobertura.
São utilizadas TV’s de LCD, pois este tipo de televisor apresenta um baixo consumo de
energia. Há de se considerar que existem outras tecnologias mais atuais para a diminuição
TV de LCD
do consumo de energia em televisores, no entanto o hotel realizou uma grande compra de
televisores que ainda estão novos e não têm necessidade de serem descartados.
As descargas dos vasos sanitários do hotel possuem o sistema de duplo acionamento, que
Descargas de duplo
permite o consumo de água na medida certa, colaborando para evitar desperdícios e
acionamento
diminuir os custos.
Jardins no entorno São mantidos jardins em volta do hotel, assim como em sua cobertura, reforçando a sua
e na cobertura
imagem de compromisso com o meio ambiente.
Coleta seletiva de O hotel possui um programa de coleta seletiva que realiza a coleta e descarte adequados
lixo em todo hotel dos resíduos de toda sua estrutura, seja nos quartos ou advindos de suas atividades.
Fonte: Dados da pesquisa.
Sensores de
presença

As Figuras 6, 7, 8 e 9 mostram algumas dessas práticas, consideradas valiosas,
importantes para a melhoria do desempenho ambiental, mas que são encontradas em outras
organizações.

Figura 6 – Valorização do artesanato local
Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 7 – Descarga de duplo acionamento
Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 8 – Jardim no entorno e na cobertura do hotel
Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 9 – Coleta seletiva do lixo
Fonte: Dados da pesquisa.
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b) Vantagem competitiva temporária: Por outro lado, algumas estratégias adotadas pelo
hotel apresentam uma vantagem competitiva temporária, isto porque são valiosas, não
encontradas facilmente na concorrência, mas que, no entanto, não são práticas custosas de
serem imitadas, o que facilita que elas sejam copiadas. Assim, a vantagem obtida pode durar
somente até que outra organização passe a executá-la também. Dentre essas práticas,
destacam-se: Iluminação de baixo consumo (LED); Elevadores inteligentes; Horta orgânica;
Fornecedores a menos de 100 km de distância; Trabalho educativo com hóspedes; Apoio a
iniciativas e entidades voltadas para sustentabilidade socioambiental; Utilização de papel
reciclado e certificado; Fardamento de tecido ecoeficiente; Produtos de limpeza
biodegradáveis (Ver Quadro 11).
Quadro 11 – Estratégias ambientais que apresentam vantagem competitiva temporária
ESTRATÉGIA
Elevadores inteligentes
Horta orgânica
Fornecedores a menos de
100 km de distância
Trabalho educativo com
hóspedes
Apoio a iniciativas e
entidades voltadas para
sustentabilidade
socioambiental
Utilização de papel
reciclado e certificado
Fardamento de tecido
ecoeficiente
Produtos de limpeza
biodegradáveis
Fonte: Dados da pesquisa.

DESCRIÇÃO
Os elevadores utilizados possuem uma programação de equiparação do trabalho
de energia, de modo a gerar sua economia.
O hotel faz o cultivo de alimentos em uma horta que fica na área dos
colaboradores, e que todos os clientes têm acesso caso queiram conhecê-la.
O Verdegreen segue a filosofia de manter relações com fornecedores localizados
em no máximo 100 km de distância, contribuindo com o a diminuição da
poluição e com o fortalecimento da economia local.
É realizado um trabalho de conscientização com os hóspedes, no que se referes
as questões ambientais, considerando que eles são atores importantes para que o
sistema como um todo obtenha sucesso.
O hotel possui uma "Loja Verde" onde são comercializados produtos
ambientalmente corretos, e que tem seus lucros destinados a entidades
comprometidas com a sustentabilidade socioambiental. Ao todo já foram
vendidos cerca de R$ 14.000,00 em produtos, que tiveram seus lucros
repassados.
Toda a papelaria do Verdegreen é reciclada e certificada.
O fardamento dos colaboradores do hotel é feito com algodão colorido e não
possui tingimentos, o que implica que a lavagem não solta tintas e
consequentemente, não agride o meio ambiente.
São utilizados no hotel produtos de limpeza biodegradáveis, que diferentemente
dos convencionais, têm um impacto bem menor no meio ambiente.

Algumas dessas práticas podem ser visualizadas nas Figuras 10 e 11.
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Figura 10 – Horta Orgânica do Verdegreen Hotel
Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 11 – Fardamento de tecido ecoeficiente
Fonte: Dados da pesquisa.

d) Vantagem Competitiva Sustentável: De acordo com aplicação do Modelo VRIO, 10
estratégias adotadas pela organização estudada apresentam vantagem competitiva sustentável.
Na avaliação, identificou-se que estas estratégias são valiosas, ou seja, permitirem que a
empresa explore uma oportunidade ou neutralize uma ameaça do mercado; são raras,
apresentam certo custo para sua implementação, dificultando a imitação; e são exploradas
pela organização, o que significa que o Verdegreen Hotel possui uma estrutura que explora o
potencial dessas estratégias, como pode ser observado no Quadro 12.
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Quadro 12 – Estratégias ambientais que apresentam vantagem competitiva sustentável
ESTRATÉGIA
Revestimentos de
cerâmicas naturais

DESCRIÇÃO
São utilizadas no hotel revestimentos de cerâmicas naturais, que apresentam mais
benefícios para o meio ambiente.
Em todas as bancadas do hotel, em mesas, portas, nos quartos, são utilizadas madeiras
Madeira de
de reflorestamento. Isto mostra o comprometimento do Verdegreen com o meio
Reflorestamento
ambiente, e fortalece sua imagem diante dos hóspedes.
No lobby existe uma Claraboia – abertura no alto que permite a entrada de luz - e
Iluminação natural em
assim o hotel utiliza a iluminação natural, evitando que sejam usadas lâmpadas durante
toda área social
o dia.
O ar-condicionado usado no hotel funciona no sistema de Stand by, onde o ambiente é
Ar condicionado de
refrigerado por um determinado momento, fica em espera apenas quando a
baixo consumo
temperatura começa a mudar ele volta a refrigerar.
Aquecimento de água O Verdegreen possui placas solares instaladas na parte superior externa. A partir daí, a
através de energia
água é aquecida, através de um sistema fototérmico, e é encaminhada para os
solar
banheiros dos apartamentos.
O hotel tem um sistema de captação da chuva que funciona da seguinte maneira:
coletores espalhados pelo hotel captam a água da chuva, que é enviada para uma
estação de tratamento pra que sejam adicionados cloro e todos os componentes
Reutilização de água
necessários. Semestralmente a qualidade dessa água é avaliada, levando em
consideração os aspectos físico-químicos e bacteriológicos. Ela é reutilizada em
descargas, rega de jardins e lavagens diversas.
A equipe é um grande diferencial do Verdegreen Hotel. Todos estão comprometidos
Equipe comprometida
com a causa ambiental, pois a organização acredita há a possibilidade de seguir uma
com a causa
filosofia se as pessoas que a coloca em prática não estiverem engajadas. Parte disso
ambiental
foi alcançado por meio da realização de treinamentos.
O hotel realiza a conservação de jardins que não estão dentro dos seus limites de
espaço, contribuindo com a conservação do espaço verde da cidade onde está situado.
Conservação de
Além disso, também é realizado o plantio constante de mudas, junto o seu
jardim público
monitoramento. A organização acredita que esta ação além de contribuir para o meio
ambiente, passa uma boa imagem para os clientes.
Bicicletas à
disposição dos
hóspedes

É feito um trabalho de incentivo dos hóspedes em relação ao uso de bicicletas como
meio de transporte. Assim, o hotel disponibiliza bicicletas para o hóspede que tenha
interesse. As bicicletas disponibilizadas são modernas e de boa qualidade, chegando a
custar, cada uma, cerca de R$1000.00 reais. Como atualmente o hotel possui 8
bicicletas, sabe-se que foi feito investimento mais ou menos de R$ 8.000.00 reais.

Este programa funciona da seguinte maneira: o hóspede pode depositar sua ideia de
prática ambiental a ser implantada pelo hotel e essa ideia passa uma por uma
avaliação; se o que foi sugerido for aprovado e implantado no Verdegreen Hotel, o
hóspede é premiado com duas diárias, com direito a acompanhante e café da manhã.
Fonte: Dados da pesquisa.
Programa Atitude
Verde Colaborativa

As estratégias ambientais acima apontadas são consideradas estratégicas, pois
possuem as características necessárias para ser fonte de vantagem competitiva (valiosas, raras,
custosas de serem imitadas, e uma organização favorável ao aproveitamento). A identificação
aqui realizada facilita na formulação de estratégias para que estas práticas possam exploradas
e desenvolvidas. Algumas delas são apresentadas nas Figuras 12, 13, 14, 15 e 16.
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Figura 12 - Iluminação natural em toda área social
Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 13 - Aquecimento de água através de energia solar
Fonte: Dados da pesquisa

Figura 14 – Utilização de Madeira de Reflorestamento
Fonte: Dados da pesquisa
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Figura 15 - Bicicletas à disposição dos hóspedes
Fonte: Dados da pesquisa

Figura 16 – Plantio de mudas
Fonte: Dados da pesquisa

Para facilitar a compreensão da lógica seguida na aplicação do Modelo VRIO, o caso
específico da estratégia “Aquecimento de água através de energia solar” pode ser analisado.
Primeiramente, no questionamento sobre o valor dessa prática, foi obtida uma resposta
positiva, visto que ela contribui fortemente para a exploração de oportunidades e na defesa de
ameaças externas. Inclusive, o Assistente Sustentabilidade considera que talvez essa estratégia
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seja um dos maiores diferenciais do hotel. Após essa fase, a próxima questão se referia à
raridade da estratégia, que neste caso também obteve uma resposta positiva, já que ela não é
praticada por nenhum dos concorrentes do Verdegreen.
Dando continuidade a aplicação do modelo, essa estratégia foi questionada em relação
à sua imitabilidade, ou seja, se as empresas enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-la
ou desenvolvê-la. Identificou-se, portanto, que esta prática envolve grandes investimentos
diante da estrutura que ela precisa atender, o que dificulta a sua cópia pela concorrência.
Finalmente, a estratégia é questionada sobre o apoio dado pela organização, ou em
outras palavras, se a política e procedimentos do hotel estão organizados para sustentar a sua
exploração. Novamente obteve-se uma resposta positiva, pois todas as estratégias ambientais
adotadas pelo hotel têm uma estrutura garantida para que elas alcancem os resultados
esperados. Este quesito, inclusive, obteve respostas positivas nas 25 estratégias adotadas e não
apenas nas que implicam em vantagem competitiva sustentável. Isso se deve ao fato de que o
SGA do Verdegreen Hotel está reconhecidamente estruturado, garantindo os recursos e
condições necessárias para a melhoria do desempenho ambiental.
Ainda no que se refere à estrutura oferecida pelo SGA, ressalta-se o fato de que os
resultados revelaram que nenhuma das estratégias adotadas apresentou como implicação uma
desvantagem competitiva, o que mostra que as ações estabelecidas pelo hotel são valiosas e de
alguma forma exploradas pela organização. Portanto, diante do exposto, percebe-se que o
modelo atuou de forma que as estratégias, ao atenderem positivamente aos questionamentos
realizados nos quatro parâmetros, são caracterizadas como potencias geradoras de vantagem
competitiva.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário organizacional tem visto aumentar as discussões acerca de questões
ambientais a partir de diferentes perspectivas, como a relação da obtenção de vantagem
competitiva e a proteção do meio ambiente. Este é um campo que tem ganhado atenção dos
pesquisadores e que ainda apresenta lacunas a serem preenchidas.
Neste sentido, o Verdegreen Hotel se apresentou com uma realidade propícia a
realização de estudos desse tipo, já que é, reconhecidamente, referência de empreendimento
ambientalmente sustentável. Assim, a presente pesquisa buscou avaliar os recursos e
capacidades (estratégias ambientais) do Sistema de Gestão Ambiental adotado pelo
Verdegreen Hotel, identificando quais destes possuem potencial de gerar vantagem
competitiva.
De forma geral, é possível afirmar que, com o auxílio das técnicas utilizadas, os
objetivos aqui traçados foram alcançados. Identificou-se, por exemplo, o quão estruturado o
hotel analisado está em relação ao seu Sistema de Gestão, atuando de uma forma clara,
documentada e disseminada entre os colaboradores, reforçando o quanto o Verdegreen Hotel
trata a questão ambiental como uma componente chave da estratégia do negócio. Para chegar
nesta informação, foi realizada uma caracterização completa do SGA, descrevendo suas
etapas, o que motivou sua adoção, as principais dificuldades encontradas em sua
implementação, assim como as estratégias ambientais praticadas. Sobre estas últimas, o
Assistente de Sustentabilidade deixou claro que apesar das estratégias praticadas serem mais
caras e exigirem altos investimentos, a questão ambiental sempre será decisiva e será
considerada no momento de se estabelecerem as estratégias.
Ainda no que se refere às estratégias ambientais, após a identificação de cada uma
delas, um total de 25, foi realizada a análise do potencial que elas tinham de gerar vantagem
competitiva para o hotel, através da aplicação do Modelo VRIO, que considera as questões de
valor, raridade, imitabilidade e organização, para todas as estratégias. Assim, os resultados
revelaram as implicações competitivas para cada estratégia ambiental, servindo de base para
ações futuras.
As estratégias que resultaram em paridade competitiva, ou seja, são valiosas, mas não
são raras, chegou a um total de sete. Este conjunto de estratégias ambientais não está restrito a
um pequeno número de organizações, no entanto, apesar de resultarem em uma condição de
paridade ou igualdade de valor entre as empresas do mesmo setor, elas se justificam ao trazer
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benefícios que contribuem significativamente para a melhoria do desempenho ambiental.
Além disso, essas estratégias, atualmente praticadas pelos concorrentes, podem ganhar novas
características, como a inclusão de novas tecnologias, tornando-as raras e capazes de gerar
para o Verdegreen Hotel vantagens competitivas temporárias ou até mesmo sustentáveis.
Por outro lado, oito estratégias ambientais apresentaram uma vantagem competitiva
temporária, atendendo positivamente as questões de valor e raridade, porém não são custosas
de serem imitadas. Sobre isso, destaca-se o fato de que, apesar da temporalidade, elas são
vantagens importantes para o hotel, pois essas estratégias até podem ser copiadas pelos
concorrentes, no entanto, até que isto ocorra o Verdegreen já estará em um nível de
maturidade e de domínio de cada uma delas que o coloca a frente dos demais. Nesta lógica,
até que outros concorrentes as adotem, o hotel já terá passado por diversas experiências que
contribuíram para o desenvolvimento dessas estratégias ambientais, exigindo muito mais
esforços dos concorrentes para que se alcance o nível de aperfeiçoamento em que elas se
encontram.
Já as estratégias que possuem potencial de gerar vantagem competitiva, o que significa
que atendem aos quatros quesitos considerados no Modelo VRIO, chegaram a 10, um número
bastante considerável, que mostra que o hotel tem realizado esforços em ações que podem
trazer bons resultados a sua competitividade. Este levantamento aqui realizado contribuiu para
a análise das estratégias ambientais praticadas, de forma a identificar onde os esforços devem
ser concentrados, na busca pela melhoria do desempenho ambiental, objetivo dos SGA’s.
Conclui-se que a aplicação do Modelo VRIO neste hotel que é referência em seu setor foi
fundamental, pois seus resultados podem auxiliar na formulação de estratégias consistentes e
que possam explorar da melhor maneira possível os recursos que de fato podem resultar em
vantagem competitiva e que, consequentemente, geram melhores resultados.
Ademais, este trabalho contribui com um campo de estudo que apresenta uma
quantidade considerável de questões a serem discutidas, realizando uma análise a partir de
duas perspectivas a princípio “conflitantes”, que é a proteção ambiental e a competitividade
das organizações. Dessa forma, foi possível revelar uma organização que espera obter lucros,
como qualquer outra, mas que sabe os impactos que suas atividades podem causar e está
comprometida com o meio ambiente. Atuando desta forma ela tem conseguido se destacar no
cenário hoteleiro, promovendo a melhoria do desempenho ambiental e atendendo a clientes
cada vez mais exigentes e conscientes.
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Espera-se que os resultados aqui demonstrados possam auxiliar o Verdegreen Hotel a
concentrar seus esforços nas estratégias ambientais consideradas estratégicas, ou seja, que têm
potencial de gerar vantagem competitiva, fazendo com que este potencial seja aproveitado e
se alcancem melhores resultados. Além disso, outras organizações também podem se
beneficiar desses resultados, já que foram feitas descrições de estratégias ambientais de um
hotel que é um exemplo de organização sustentável, assim como a análise de suas implicações
competitivas.
Apesar do alcance dos objetivos traçados, a presente pesquisa encontrou como
limitação o número de participantes da entrevista. A princípio, esperava-se poder aplicar o
instrumento com os integrantes do Comitê Verde, porém, devido à disponibilidade de tempo e
a localização em que esses profissionais se encontravam, a organização determinou que todos
os assuntos fossem tratados pelo setor de sustentabilidade, representado pelo Assistente de
Sustentabilidade, o que impossibilitou compreender a perspectivas de outras pessoas sobre os
aspectos analisados.
Finalmente, sugere-se como estudos futuros: a) uma avaliação aprofundada que
contemple a análise externa e a opinião dos clientes; b) replicação do estudo em outros hotéis
de diferentes regiões do país, visando principalmente a comparação entre os resultados; c)
replicação do estudo em outros setores da economia, avaliando se existem diferenças entre
eles.
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APÊNDICE A – Roteiro Semiestruturado para Realização das Entrevistas

Esta entrevista faz parte da dissertação de Camila Cristina Rodrigues Salgado, vinculada ao
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. O título da dissertação é: SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL SOB A
PERSPECTIVA DA RESOURCE-BASED VIEW: UM ESTUDO DE CASO NO
VERDEGREEN HOTEL – JOÃO PESSOA/PB.
PARTE I – PERFIL
1. Identificação
a) Nome do respondente:______________________________________________
b) Cargo de atuação do respondente:_____________________________________
c) Tempo que ocupa este cargo:_________________________________________
PARTE II – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
2. Categoria: Etapas do Sistema de Gestão Ambiental
a) Como foi elaborada a definição da política ambiental que conduz o sistema de gestão
ambiental? Explique, por favor.
b) De que forma foi formulado o planejamento a fim de seguir a política ambiental?
c) Explique como se dá a implementação e operação do SGA. Quem são os responsáveis
diretos por sua administração e implantação? Todas as áreas participam desse processo?
Como ocorre esta interação?
d) Como são definidas as ações de verificação e correção propostas pelo sistema? Com que
frequência o sistema é verificado? Quem são os responsáveis pela verificação? Há indicadores
de medição estabelecidos? Como a empresa lida com os problemas identificados? Há um
planejamento de ações corretivas?
e) Como é realizada a análise crítica do sistema de gestão ambiental? Explique, por favor.
3. Categoria: Estratégias adotadas (recursos e capacidades)
a) Cite as estratégias ambientais estabelecidas pelo Sistema de Gestão Ambiental que o hotel
executa atualmente. Explique a lógica de funcionamento de cada uma delas. Além dessas, há
previsão para inclusão de outras estratégias no futuro? Existe alguma ação que foi executada
anteriormente, mas que atualmente não é mais executada? Explique por quê.
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4. Categoria: Fatores motivadores da adoção do SGA

a) Explique, por favor, o que levou a organização a adotar um Sistema de Gestão Ambiental.
Qual ou quais foram as principais motivações para sua adoção?

5. Categoria: Benefícios Alcançados
a) Aponte os benefícios que o Verdegreen Hotel obteve a partir da implementação do Sistema
de Gestão Ambiental. Em sua opinião, quais desses benefícios têm maior impacto para o
hotel. Além disso, quais são os beneficiários das ações adotadas pela empresa para a
preservação do meio ambiente?

5. Categoria: Dificuldades e Desafios

a) Quais são ou foram as principais dificuldades encontradas na implementação do SGA?
Alguma delas apresentou um maior impacto no resultado? Fale sobre os principais desafios
do processo como um todo.
PARTE III – AVALIAÇÃO DOS RECURSOS E CAPACIDADES
6. Categoria: Recursos e capacidades sob a ótica do Modelo VRIO
Considerando a utilização do recurso ________________________________________,
responda:

a) Este recurso permite que a empresa explore oportunidades externas ou neutralize uma
ameaça advinda do ambiente?

b) Este recurso é controlado atualmente por um número pequeno de empresas concorrentes?
Explique, por favor.

c) As empresas sem este recurso enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-lo ou
desenvolvê-lo? Explique, por favor.
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d) As outras políticas e procedimentos da empresa estão organizados para sustentar à
exploração de seus recursos valiosos, raros e custosos de imitar? A organização está
plenamente organizada para dar suporte à exploração do recurso?

