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RESUMO 

 

A questão ambiental está cada vez mais em pauta, seja na vida cotidiana ou no ambiente de 

trabalho. Para que essas abordagens passem a ser utilizadas como estratégias, se faz necessário 

demonstrar sua influência na competitividade das empresas. O objetivo deste trabalho é avaliar 

o impacto quantitativo das estratégias ambientais na competitividade de uma empresa do setor 

petroquímico. A partir dessa mensuração torna-se possível demonstrar a contribuição efetiva 

das estratégias ambientais para a competitividade, incentivando o uso dessas estratégias e 

disseminando o paradigma da sustentabilidade. Este trabalho consiste num estudo de caso, com 

abordagem quanti e qualitativa, e desenvolveu-se por meio de questionário aplicado aos 

tomadores de decisão da empresa. A análise estatística dos dados coletados permitiu identificar 

a estratégia ambiental que mais influencia na competitividade da empresa. Também foram 

reveladas as estratégias mais importantes para cada um dos fatores competitivos: de 

fornecimento, financeiros, mercadológicos, e de processos internos. Enfim, foi realizada a 

mensuração real da influência das estratégias ambientais na competitividade de uma 

organização, classificando essas estratégias ambientais e fornecendo dados concretos para a 

utilização dessas estratégias na tomada de decisão da empresa. 

Palavras-chave: Competitividade; estratégias ambientais; medição; indicadores; setor 

petroquímico. 
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ABSTRACT 

 

Environmental issues are increasingly on the agenda, whether in daily life or in the workplace. 

For these approaches start to be used as environmental strategies, it is necessary to demonstrate 

the influence of these approaches on business competitiveness. This study aims to assess the 

quantitative impact of environmental strategies in the competitiveness of a petrochemical 

company. From that measurement, it is possible to demonstrate the effective contribution of 

environmental strategies for competitiveness, encouraging the use of these strategies and 

disseminating the sustainability paradigm. This paper is a case study with both quantitative and 

qualitative approaches, and was developed through a questionnaire applied to the decision 

makers of the company. Statistical analysis of collected data allowed the identification of the 

environmental strategy that most influences the competitiveness of the company. The study also 

revealed the most important strategies for each of the competitive factors: supply, financial, 

marketing, and internal processes. This work enabled the real measurement of the influence of 

environmental strategies in the competitiveness of an organization, classifying these 

environmental strategies and providing concrete data for the use of these strategies in the 

company's decision-making. 

 

Keywords: Competitiveness; environmental strategies; measurement; indicators, petrochemical 

sector. 
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Estratégias Ambientais como Fonte de Competitividade: 

um estudo de caso no setor petroquímico 

 

CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a questão ambiental tem estado cada vez mais em evidência. 

Com o aquecimento global e a utilização predatória dos recursos naturais, modelo de produção 

herdado da 1ª revolução industrial, a sociedade vem se conscientizando a respeito dos impactos 

que as atividades das empresas causam no meio-ambiente e, consequentemente, na vida das 

pessoas. Os sistemas e economias pós industriais estão tipicamente distantes do mundo natural 

e se desenvolveram em um tempo mais curto com pouco, ou nenhum, controle imposto pela 

seleção natural (RAUGEI et al, 2014). Devido a uma mudança de paradigma, a sociedade está 

percebendo que é preciso pensar nos impactos causados pelo modelo hegemônico de produção, 

assim como nas alternativas existentes a tal modelo, visando um desenvolvimento sustentável 

para a sociedade. 

Essa mudança de paradigma está em contínua construção e muito se deve à 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na cidade de 

Estocolmo, Suécia, no ano de 1972, quando começou a ser questionado o impacto que o 

desenvolvimento causava ao meio ambiente. Um documento fruto dessa conferência foi a 

Declaração sobre Meio Ambiente Humano, que definiu 26 princípios norteadores, que 

abordavam desde a preservação dos recursos naturais até a eliminação das armas de destruição 

em massa. Alguns desses princípios se tornaram metas de negociação entre países.  

Aproximadamente uma década após a conferência de Estocolmo foi criada, também 

pela ONU, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Após discutir 

questões relacionadas com meio ambiente e desenvolvimento por cerca de 3 (três) anos, com 

governantes e público em geral, foi publicado um relatório com o resultado formal das 

discussões, denominado Nosso Futuro Comum. Esse relatório, também conhecido como 

Relatório Brundtland, trouxe a definição de desenvolvimento sustentável, que é aquele que 

atende “[...] as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também às suas” (NAÇÕES UNIDAS, 1988, p.9). 

De acordo com Khalili et al (2014) o aumento de interesse e apoio ao conceito de 

desenvolvimento sustentável pode significar uma mudança crucial na relação entre a 

humanidade e a natureza, bem como nas relações entre as pessoas. Para os autores, a ênfase na 

interdependência traz contraste entre o desenvolvimento sustentável e a percepção até então 

dominante, baseada na separação entre o meio ambiente e as questões sócio-econômicas. 



15 
Capítulo 1 – Introdução 

 

Mesmo após o cunho do termo pela ONU, Montiel e Delgado-Ceballos (2014) 

ressaltam a dificuldade em padronizar um conceito do que chamou de sustentabilidade 

corporativa, dificuldade demonstrada através do levantamento das diversas terminologias 

utilizadas neste campo de estudo ao longo dos anos, das quais é possível citar sustentabilidade 

ecológica, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável corporativo, 

sustentabilidade, sustentabilidade corporativa, organização sustentável ideal, 

organização sustentável, inovação de desenvolvimento sustentável, empresa sustentável, 

entre outros. 

Segundo Colombo (2004) o termo desenvolvimento sustentável pode ser 

compreendido como 

“um processo de identificação e satisfação de necessidades humanas, presentes sem, 

com isso, impossibilitar a continuidade desse processo no futuro, seguindo os mesmos 

princípios éticos do Ecodesenvolvimento de modo que o desenvolvimento esteja 

voltado conjuntamente para hoje e amanhã, num amplo horizonte temporal. O que, 

como o faz Sachs, permite adotar os dois conceitos (Ecodesenvolvimento e 

Desenvolvimento Sustentável) como sinônimos ou, como afirma o autor, o ideal seria 

referir-se apenas a “desenvolvimento”, sem a necessidade do adjetivo sustentável” 

Para Colombo (2004) a sustentabilidade é um referencial para esse 

desenvolvimento. A autora diz ainda que “a ideia de sustentabilidade vem, em parte, da 

conscientização humana da finitude dos recursos oferecidos pela natureza (mineral, vegetal e 

animal) ao longo do tempo.” (COLOMBO, 2004,  p.67). A autora completa ainda que a 

Sustentabilidade consiste na ideia de minimizar as mudanças irreversíveis, deixando 

abertas as possibilidades para o presente e o futuro, numa escala de tempo bastante 

ampla. Consiste na consciência de que cada ser vivo não está só, que todos fazem 

parte de uma rede, e que cada nó destruído dessa rede destrói um pouco de cada um 

dos demais nós, dentre os quais se é um e a qualidade de vida de todos depende da 

vida desse todo. (COLOMBO, 2004, p. 68) 

Todavia, a autora ressalta que, mesmo estando diretamente relacionada aos recursos 

naturais, a ideia de sustentabilidade não é restrita à natureza, envolvendo outras dimensões tais 

como sustentabilidade social, econômica, espacial, cultural, planetário, demográfico, político, 

institucional, temporal, técnica, relacional, entre outras (COLOMBO, 2004). 

Para Dalé, Roldan e Hansen (2011, p.25) a sustentabilidade pode ser definida como 

“o respeito pela interdependência dos seres vivos, uns sobre os outros, e em seu ambiente 

natural.” Essa definição é corroborada por Moldan, Janousková e Hák (2012) que diz que “a 

sustentabilidade do todo depende da assistência mútua e reciprocidade entre as partes.” 
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Com o passar dos anos tanto o termo sustentabilidade, quanto o desenvolvimento 

sustentável, vem sendo cada vez mais debatido e soluções sustentáveis são continuamente 

elaboradas para que possa existir equilíbrio entre todas as suas dimensões.  

Para Vasconcelos, Andrade e Cândido (2009, p. 106) 

Os estudos sobre a sustentabilidade começaram a ocorrer a partir de uma mudança de 

enfoque na forma de se compreender o crescimento econômico. Este detinha uma 

visão limitada dos aspectos sociais e institucionais, centrando-se apenas em questões 

de ordem financeiras, tributárias e de geração de receitas, sem considerar 

adequadamente a necessidade da formação de identidades e de diferenciação das 

regiões e das comunidades para enfrentarem um ambiente de extrema 

competitividade. 

Essa mudança de enfoque possibilitou novos estudos e, com isso, novos 

conhecimentos que demonstraram a necessidade de considerar as dimensões ambiental e social, 

dentre outras, como partes necessárias para o desenvolvimento. Porém, a mudança da qual 

falamos não ocorre de forma radical, mas de forma lenta e gradual, principalmente no âmbito 

empresarial. Para as empresas, questões sustentáveis sempre foram tidas como causa de custos 

adicionais, e essa visão é difícil de ser modificada.  Segundo Santos, Simões e Buck (2013), 

historicamente as organizações não levavam em consideração os efeitos e impactos causados 

por elas ao meio ambiente, agindo apenas quando coagidas pela legislação ambiental, através 

de multas e custos originados pelo impacto de seus processos a um bem público. Ainda persiste, 

em certos casos, o pensamento de que intervenções ambientais, sejam elas tecnologias de 

produção ou de projeto de produto, simbolizam custos adicionais para quem as implementa. 

Não obstante algumas iniciativas de implementação de sustentabilidade exijam recursos 

dedicados (CLUNE; LOCKREY, 2014) para Linde (1999) e para Fraj, Mamute e Melero (2015) 

essa relação de trade-off entre competitividade e meio ambiente foi desenvolvida de maneira 

equivocada, já que a estratégia ambiental proativa influencia positivamente na competitividade 

da organização. 

Preocupar-se com a sustentabilidade de uma organização, incluindo a preocupação 

com o impacto de suas ações, é se preocupar com a continuidade de seu negócio. Ao dizer que 

uma empresa não é sustentável, estamos dizendo que ela não terá condições de manter o seu 

modo de produção por um longo período de tempo, inviabilizando tanto seu desenvolvimento 

futuro como de outras organizações e pessoas.  

Ao tentar sobreviver nessas condições, é demandado da empresa um esforço 

organizacional e financeiro que poderia ser direcionado para a otimização do processo 
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produtivo de modo geral, para que ele não impacte de forma tão negativa no meio ambiente, 

seja através de uma maior eficiência nos processos, redução nos gastos de energia, reutilização 

de rejeito, reciclagem de peças ao fim do seu ciclo de vida, etc. São diversas as possibilidades 

de redução de custos em uma empresa, através de uma postura ambiental adequada, exatamente 

como diz Saggin et al (2010, p.217): 

A organização que adota uma postura ambiental sistematizada pode alcançar a 

redução de custos através da eliminação de desperdícios, minimização dos riscos de 

acidentes ambientais a partir da identificação de vulnerabilidade nos processos e 

produtos. Todas essas melhorias convergem para o aperfeiçoamento da organização, 

que reflete na sua relação com a sociedade e o meio ambiente. 

Dessa forma a organização além de garantir sua rentabilidade, assegura, ainda, um 

desenvolvimento duradouro para ela e para a sociedade. Vasconcelos et al (2010) identifica 

dois benefícios principais para a empresa que leva em consideração a preservação ambiental 

em seu processo produtivo, um deles está na credibilidade da empresa frente aos consumidores, 

enquanto o outro se constitui na parcela de subprodutos que podem ser gerados através da 

reciclagem e reaproveitamento dos resíduos resultantes da produção do produto principal. Em 

relação a esse assunto Linde (1999, p.2) diz que as “empresas devem aprender a enquadrar a 

melhoria ambiental em termos de produtividade de recursos”. Para o autor, em nível de 

produtividade de recursos, melhoria ambiental e competitividade trabalham de forma conjunta. 

Segundo Liučvaitienė et al (2013, p.39)  

Quando as organizações se dedicam ao desenvolvimento sustentável, elas estão, na 

verdade, aumentando sua competitividade para o futuro quando, as economias 

eficientes de recurso serão apresentadas com mais oportunidades, estando em uma 

posição mais vantajosa no que diz respeito à concorrência no mercado. 

A visão de que organizações sustentáveis incorrem em custos adicionais também 

não está em consonância com as perspectivas atuais do mercado. A sociedade preza, cada vez 

mais, a preocupação das empresas com a questão ambiental, de modo que essa abordagem está 

se tornando um requisito básico para sobrevivência no mercado. Portanto, se uma empresa é 

conhecida por gerar poluição e por ter um negócio insustentável, os consumidores irão preteri-

la às outras. Do mesmo modo, é compreensível que empresas rejeitem qualquer relação com 

outras que possam trazer uma imagem negativa perante seus consumidores.  

Logo, a abordagem ambiental se torna não só uma questão de preservação da 

natureza, mas de sustentabilidade econômica e financeira, alcançada por meio de uma gestão 

ambiental voltada à utilização mais eficiente da matéria prima e otimização do processo 

produtivo, bem como uma questão estratégica para garantir a fidelidade de seus clientes e, em 
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determinados casos, captar clientes diferenciados. Vários estudiosos concordam que para 

sobreviver e crescer em mercados competitivos é preciso entender o que os clientes valorizam. 

(SLATER; NARVER, 2000; VARGO; LUSCH, 2004; WOODRUFF, 1997). Para entender as 

preferências e posicionamentos dos clientes, assim como a evolução desses fatores, é usual que 

se recorra à disciplina de marketing. Para Kotler (2003, p. 24), marketing é: 

Uma função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, define e 

mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, especifica que mercados-alvo 

serão mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, serviços e programas 

adequados para servir a esses mercados selecionados e convoca a todos na 

organização para pensar no cliente e atender o cliente. 

Percebemos, então, que o marketing é a função da empresa que está direta e 

intimamente ligada ao consumidor, de modo que sua evolução nada mais é que um reflexo da 

evolução do comportamento dos consumidores. Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) o 

conceito de marketing evoluiu recentemente para o que pode ser denominado Marketing 3.0. 

Os autores utilizam essa nomenclatura, pois essa já é a segunda evolução do conceito de 

marketing desde sua utilização inicial. 

Primeiramente foi desenvolvido o conceito de Marketing 1.0 que era voltado para 

o produto, seguido pelo Marketing 2.0 que tinha como objetivo a satisfação e retenção dos 

consumidores. Finalmente o Marketing 3.0, impulsionado por uma nova onda de tecnologia, 

tem os valores como o centro de sua preocupação e como objetivo “fazer do mundo um lugar 

melhor”. Por mais que pareça ingenuidade ou utopia, este conceito na verdade leva em 

consideração a tendência atual do mercado consumidor, tratando o consumidor como um ser 

humano pleno, com coração, mente e espírito, que quer contribuir para uma sociedade melhor, 

inclusive através de seu modo, e escolhas, de consumo. 

Segundo Dalé, Roldan e Hansen (2011), o aumento da competitividade corporativa 

em conjunto com a demanda dos consumidores por qualidade em produtos e serviços, rapidez 

na entrega, maior preocupação com cuidado ambiental e qualidade de vida das pessoas, fazem 

com que as empresas busquem novas iniciativas para alcançar as necessidades dos clientes de 

uma melhor forma. 

Não são somente os consumidores que exercem influência sobre os rumos e sucesso 

de uma organização. Para identificar os agentes influentes na empresa é preciso determinar 

quem são seus stakeholders, que de uma forma ou de outra, influenciarão as decisões da 

empresa. A conscientização ambiental tem uma abrangência cada vez maior não se restringindo 
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aos consumidores, mas expandindo-se aos funcionários, fornecedores, acionistas e governo, 

que age, ou ao menos deveria, em resposta aos anseios da população. Nucci et al (2014, p.310) 

exemplifica essa questão ao comentar que  

as indústrias de manufatura começaram a diminuir seu consumo de material e energia 

e a melhorar o desempenho global de seus produtos sob a pressão de diversos fatores 

tais como a introdução de políticas numa escala mundial para redução dos gases de 

efeito estufa, os consequentes compromissos de diversos países e a necessidade de 

compressão de custos para sobreviver no mercado global altamente competitivo. 

 Sobre esse assunto, Alberton e Costa Júnior (2007, p.154), dizem que: 

Além das pressões regulatórias e sociais e da busca de melhor reputação, pressões 

ambientais podem ser impostas às empresas por acionistas, investidores, empregados, 

fornecedores, consumidores, concorrentes, órgãos governamentais de controle 

ambiental, ONGs e por outros stakeholders que estão, cada dia, mais atentos às 

relações entre as empresas e o meio ambiente, cobrando daquelas um elevado preço 

no caso de agressões, mesmo que acidentais ou involuntárias. 

O conjunto de todos esses benefícios (redução de custos, lançamento de produtos 

diferenciados, adequação da empresa ao crescente perfil de consumidores ambientalmente 

conscientes, entre outros) leva à conclusão de que a abordagem ambiental não está ligada 

simplesmente à possibilidade de ganhos pontuais nas esferas econômicas, financeiras ou de 

marketing. Na verdade, essa mudança de paradigma, através da utilização de estratégias 

ambientais, pode ser fonte de competitividade para as organizações. Isso é exemplificado no 

estudo de Martín-Peña, Díaz-Garrido e Sánchez-López (2014) que atestam que a adoção de 

tecnologias ambientais acarretam em uma melhoria no desempenho ambiental da empresa, que 

consequentemente enriquece as relações com os seus stakeholders e, finalmente, desenvolve a 

posição competitiva da companhia. 

Para Papagiannakis, Voudouris e Lioukas (2014) a visão emergente da estratégia 

ambiental evolui de uma visão cartesiana, muitas vezes relacionada à prevenção da poluição, 

para uma visão voltada às capacidades de estratégia de negócio, como é o caso da inovação de 

produto. 

Alguns empresários e executivos já vislumbraram a importância que a abordagem 

sustentável tem para a competitividade de suas organizações. A respeito disto, Vasconcelos et 

al (2010, p.3) comentam sobre os dois principais aspectos da mudança de comportamento das 

organizações: 

Essa mudança comportamental pode ser vista sob dois aspectos que beneficiam tanto 

a sociedade quanto a própria classe empresarial. No que tange a sociedade, consiste 

em fazer as indústrias cumprirem os princípios da sustentabilidade e as leis ambientais 

vigentes respeitando o direito do cidadão de usufruir dos recursos naturais disponíveis. 



20 
Estratégias Ambientais como Fonte de Competitividade: 

um estudo de caso no setor petroquímico 

 
Já para as empresas, o benefício passa a ter cunho estratégico e competitivo [...] 

(grifo do autor) 

Percebemos, portanto, que a abordagem sustentável em uma empresa traz diversos 

resultados positivos, desde benefícios financeiros, provenientes da otimização do processo 

produtivo e do projeto de produto, até o fortalecimento da imagem da marca para os clientes e, 

consequentemente, sua aceitação, e mesmo rentabilidade, no mercado. Tudo isso possibilita um 

melhor desempenho da organização dentro do mercado, logo, a abordagem ambiental, através 

da utilização de estratégias ambientais, deve ser encarada pela empresa como uma maneira de 

adquirir, manter e/ou aumentar sua competitividade. Conforme afirmam Barbosa e Cândido 

(2013) as práticas ambientais permeadas por instrumentos e modelos de gestão ambiental são 

mecanismos importantes na conquista e aumento da competitividade para as empresas. Para os 

autores, a utilização de princípios de prevenção e observância das reais necessidades dos 

stakeholders, demonstra como os modelos de gestão ambiental favorecem as relações entre 

práticas ambientais, competitividade e sustentabilidade (BARBOSA; CÂNDIDO, 2013). Logo, 

na medida em que avança níveis mais altos, a estratégia ambiental se torna mais integrada com 

a vantagem competitiva e estratégia de negócio da empresa. (PAPAGIANNAKIS; 

VOUDOURIS; LIOUKAS, 2014) 

Os estudos existentes na literatura, que buscam relacionar a utilização de estratégias 

ambientais à aquisição de competitividade o fazem basicamente de duas formas, uma delas é 

de modo empírico, que demonstram os benefícios de determinada estratégia ambiental em 

relação a um aspecto da competitividade. A outra forma é através de análises qualitativas 

embasadas no conhecimento teórico e/ou em outros estudos.  

A forma empírica, normalmente estudos de caso, relaciona as estratégias ambientais 

com algum aspecto competitivo, como por exemplo, o aumento da capacidade produtiva. 

Esse tipo de análise demonstra a importância da estratégia ambiental avaliada para um aspecto 

competitivo específico e relevante para o estudo de caso realizado. Entretanto, essa análise 

isolada acarreta em uma identificação restrita da verdadeira contribuição das estratégias 

ambientais para a competitividade como um todo. Além disso, esses estudos estabelecem uma 

relação, porém, raramente uma mensuração palpável da contribuição dessas estratégias para a 

aquisição de competitividade. 

Por sua vez, as análises qualitativas relacionam as estratégias ambientais e seus 

resultados teóricos esperados com a teoria relacionada à competitividade. Algumas vezes esses 
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trabalhos realizam o levantamento bibliográfico de vários estudos de caso, para então 

comprovar a relação da utilização de determinadas estratégias ambientais com a 

competitividade. 

A contribuição desses estudos é indiscutível para a disseminação das estratégias 

ambientais como fonte de competitividade. Todavia, enquanto os levantamentos bibliográficos 

e estudos de caso corroboram com o paradigma da sustentabilidade, também abrem a 

oportunidade para outros campos de estudo, já que não focam na medida quantitativa da 

competitividade alcançada por meio das estratégias ambientais, nem tampouco comparam a 

contribuição de diferentes estratégias ambientais para a competitividade. A ausência dessa 

mensuração dificulta a visualização das abordagens ambientais como opção real e consistente 

de aquisição de competitividade. Desse modo, ao formalizar sua estratégia competitiva, as 

organizações costumam preterir as estratégias ambientais.  

Isso não quer dizer que as abordagens ambientais caíram em desuso, pelo contrário, 

elas continuam sendo difundidas e utilizadas em diversas organizações, entretanto, na maioria 

das vezes, essa utilização ocorre de forma pontual, no nível operacional da empresa, e não 

estratégico. As empresas costumam utilizar as estratégias ambientais como ferramentas para 

atingir um objetivo específico, como por exemplo reduzir o consumo de matéria prima. Por 

mais que essa alternativa cause benefício para a organização, acredita-se que o potencial 

daquela estratégia ambiental é subutilizado, pois ela foi aplicada como simples ferramenta em 

nível operacional.  

Acredita-se que a falta de consciência a respeito da importância das estratégias 

ambientais para a competitividade das organizações é proveniente, justamente, da ausência de 

conhecimento sobre o quanto as estratégias ambientais influenciam na competitividade. Se por 

um lado os estudos atuais possibilitam afirmar que as estratégias ambientais contribuem de 

forma positiva para a competitividade, a quantificação dessa contribuição ainda está indefinida, 

o que seria um empecilho importante para a utilização das estratégias ambientais na tomada de 

decisão estratégica das empresas. 

Considerando a problemática levantada até então, entendemos como um problema 

a ser investigado, o fato de não existir, atualmente, informações suficientes sobre a influência, 

quantitativa que as estratégias ambientais possuem na competitividade das organizações. 

Desse modo, o problema apresentado gera a seguinte questão: Qual a influência 

quantitativa das estratégias ambientais na competitividade? 
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1.1. Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é: 

Quantificar a influência das estratégias ambientais na competitividade de uma 

empresa do setor petroquímico. 

Para tanto, os objetivos específicos são: 

1) Identificar as estratégias ambientais existentes 

2) Selecionar as estratégias ambientais relevantes para o estudo 

3) Identificar os resultados provenientes da implementação de cada estratégia selecionada 

4) Identificar e selecionar os indicadores de competitividade relevantes para a pesquisa 

5) Conhecer a influência de cada uma das estratégias ambientais na competitividade de 

uma empresa do setor petroquímico. 

1.1.1. Pressupostos do Estudo 

Para que haja maior adesão ao novo paradigma e disseminação das estratégias 

ambientais, se faz necessário que as organizações observem as questões relacionadas à 

sustentabilidade sob uma nova ótica, que as considerem ações estratégicas para as companhias. 

Para que isto ocorra, é necessário, e possível, mensurar a extensão do impacto que as estratégias 

ambientais têm na competitividade. 

 Há relação de causalidade entre a utilização de estratégias ambientais e a aquisição 

de competitividade por parte das empresas. 

As estratégias ambientais são fonte de competitividade, pois impactam de forma 

positiva e sistêmica na competitividade das organizações. Esse impacto irá variar de acordo 

com as características de cada estratégia ambiental, bem como as características do setor em 

que as organizações estão envolvidas. 
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1.2. Justificativa 

É a partir do novo paradigma da sustentabilidade, ainda em construção, não 

totalmente adotado ou compreendido, que a sociedade exige cada vez mais uma postura 

ambiental adequada por parte das empresas em relação aos impactos causados por consequência 

de seu processo produtivo. É exatamente isso que explica Saggin et al (2010, p.215): 

No mundo atual, o crescimento da consciência ecológica da população, o 

fortalecimento de organizações de defesa do meio ambiente, a preocupação com a 

utilização dos recursos naturais de forma que minimize os danos ao meio ambiente 

tem se tornado tema central das discussões para o futuro do planeta. Essa nova 

percepção meio ambiente/sociedade atinge também as organizações que são cada vez 

mais, pressionadas a possuírem práticas de gestão ambiental. 

Para que essa abordagem ambiental se torne uma tendência cada vez maior entre as 

empresas é necessário que essa competitividade aparente seja demonstrada de modo claro e 

objetivo, determinando o quanto que uma estratégia ambiental pode contribuir para o 

posicionamento competitivo de uma organização. Segundo Epelbaum (2004) as conclusões 

quanto à influência positiva da gestão ambiental sobre a competitividade podem ser 

generalizadas, se houver uma execução de estudos voltada ao caso.  

Esse trabalho busca, justamente, mensurar o impacto das estratégias ambientais na 

competitividade de um empresa, demonstrando de modo objetivo o quão importante é a 

abordagem ambiental para a estratégia das organizações, bem como possibilitar a comparação 

da contribuição de diferentes estratégias ambientais para a competitividade. Acredita-se que, a 

partir de um estudo que demonstre de modo quantitativo a influência das estratégias ambientais 

na competitividade da empresa, os empresários terão uma ferramenta que os impulsionem a 

utilizar esse tipo de estratégia para gerir suas organizações. Uma vez a par desse estudo, 

organizações, empresários e pesquisadores poderão replicar essa avaliação em suas realidades, 

trazendo conclusões específicas em cada uma das áreas estudadas. Com isso, será possível 

conhecer cada vez mais a relação entre as estratégias ambientais e a competitividade, levando 

em consideração as particularidades de cada setor, incentivando a utilização das estratégias 

ambientais e contribuindo para a disseminação do paradigma da Sustentabilidade no processo 

decisório das organizações. 

Para que isso aconteça, no entanto, é fundamental que a sustentabilidade possa ser, 

de alguma forma, dimensionada. Como explica Delai e Takahashi (2008) para que a 

sustentabilidade possa ser inserida no processo de decisão de todos os níveis da organização, é 
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imprescindível que ela seja mensurada. Essa mensuração possibilita identificar o grau de 

retorno e a importância da sustentabilidade para a organização, assim como sua disposição no 

planejamento estratégico da empresa. 

Considerando o disposto, esse trabalho contribuirá para o mercado pois, ao replicar 

o estudo, as empresas terão a possibilidade de identificar de que maneiras as estratégias 

ambientais podem ajudá-las a obter competitividade. Além de entender como as estratégias 

ambientais influenciam a competitividade da empresa, será possível para as organizações, 

quando necessário, escolher entre duas ou mais estratégias ambientais, em face do impacto 

causado por cada uma na competitividade da organização. Além disso, também será possível, 

a partir dos resultados encontrados, combinar estratégias ambientais ideais, utilizando essas 

estratégias de forma mais eficiente e alcançando melhores resultados nas organizações. 

Esse trabalho também possui contribuição importante para a sociedade, já que ao 

realizar a mensuração da contribuição das estratégias ambientais na aquisição de 

competitividade, estará havendo não só a disseminação dessas abordagens, mas o incentivo que 

faltava para que elas sejam utilizadas como ações estratégicas nas organizações. Na verdade, 

essa contribuição é uma característica das dissertações desenvolvidas pelo grupo de pesquisa 

SustentAção, que desenvolve o tema da sustentabilidade de forma multidisciplinar, sob 

coordenação da Profª. Drª. Ciliana Regina Colombo. Os resultados desses estudos se 

complementam, de modo a contribuir para que as empresas passem a utilizar as estratégias 

ambientais de forma sistêmica e integrada em sua tomada de decisão, incentivando um 

desenvolvimento sustentável e a consequente preservação do meio ambiente e a melhoria da 

qualidade de vida. 

Este trabalho, bem como as demais dissertações do grupo SustentAção, contribuem 

igualmente no âmbito da academia, pois inserem a sustentabilidade na formação profissional, 

abrindo possibilidades para outros estudos na área da sustentabilidade. De acordo com Raupp 

(2007) esse tipo de trabalho é fundamental, pois todos os esforços na busca de promover o 

desenvolvimento sustentável devem ser prioritários, tanto em nível acadêmico como no âmbito 

empresarial. 

Esta pesquisa, portanto, tem o potencial de demonstrar que é possível identificar a 

contribuição de estratégias ambientais para a aquisição de competitividade, difundindo e 

incentivando a utilização dessas abordagens como ferramentas estratégicas na empresa 
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estudada, bem como nos demais setores em que o estudo for replicado, o que contribuirá para 

o reconhecimento e a manutenção do paradigma da sustentabilidade. 

1.3. Estrutura do Trabalho 

O trabalho está estruturado em 5 (cinco) capítulos, além das considerações finais. 

No primeiro capítulo, já apresentado, foi realizada introdução do tema, com apresentação do 

objetivo do trabalho, bem como dos objetivos específicos que necessitam ser alcançados. Nesse 

capítulo também foi apresentada justificativa para realização do estudo nos âmbitos acadêmico, 

de mercado e da sociedade. 

Para melhor compreensão do referencial teórico, este foi dividido em duas partes, 

descritas no segundo e terceiro parágrafo. Nestes capítulos são apresentados não só os alicerces 

teóricos para o desenvolvimento do estudo, como também, parte da realização do estudo com 

revisão das teorias de competitividade e seleção das estratégias ambientais. No segundo 

capítulo o tema de gestão estratégica é introduzido, assim como o tema de competitividade, 

cujas teorias são apresentadas em duas categorias, aquelas que tratam da competitividade em 

nível de firma e as outras que tratam da competitividade em nível sistêmico. Ao final do capítulo 

é apresentado um framework fruto da análise da teoria, onde todos os modelos teóricos são 

enquadrados em uma classificação genérica, fruto desse estudo.  

No terceiro capítulo são apresentadas, descritas e selecionadas as estratégias 

ambientais. Primeiramente as estratégias ambientais são identificadas, partindo do 

levantamento prévio já realizado por Alves (2013). Essa apresentação das estratégias 

ambientais contribui para o melhor entendimento de cada estratégia e suas características 

específicas. Ao final da apresentação é exposto um quadro que demonstra as similaridades e 

diferenças no escopo de cada estratégia ambiental, identificando inclusive a abrangência de 

cada uma delas. A partir desse quadro é possível identificar quais estratégias estão contidas em 

outras e quais possuem essa relação de maneira parcial. No item posterior, as estratégias 

ambientais mais relevantes para o estudo são selecionadas, conforme critérios definidos e 

descritos no capítulo. 

O capítulo quatro apresenta o método da pesquisa. Nesse capítulo, a pesquisa é 

caracterizada quanto à sua natureza, objetivos, abordagem e procedimento técnicos. 

Posteriormente são apresentados os procedimento metodológicos utilizados para alcançar cada 
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um dos objetivos específicos propostos. Além dessas informações, é apresentado também dados 

a respeito do instrumento de pesquisa, como ele foi formado, seus componentes e o modelo 

final utilizado. 

No quinto capítulo o caso estudado é apresentado, com descrição do campo de 

estudo, características do setor e da cadeia produtiva analisada, bem como da empresa na qual 

o estudo foi aplicado. Posteriormente os resultados da pesquisa são apresentados, juntamente 

com a discussão desses dados. 

Após o quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais, onde avalia-se o 

alcance dos objetivos de pesquisa e apresenta-se as conclusões sobre os dados discutidos, 

limitações e dificuldades do estudo. Também são descritos novas possibilidades de estudos, a 

partir do trabalho atual, além de identificar a importância dos resultados encontrados no 

trabalho. 

Posteriormente, são apresentadas as referências utilizadas na elaboração do 

trabalho, assim como os apêndices com documentos relevantes para compreensão do estudo. A 

Figura 1 demonstra visualmente a estrutura do trabalho descrita. 
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Figura 1 - Estrutura do Trabalho 

Fonte: Elaboração própria
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CAPÍTULO 2 -  COMPETITIVIDADE 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico relativo à competitividade. 

Além do detalhamento de diversos estudos sobre competitividade, este capítulo apresentará a 

análise dessas abordagens, classificando de forma genérica os fatores de competitividade dos 

estudos analisados. Entender como se comportam os fatores competitivos do mercado, é 

essencial para a gestão de uma empresa.  

Sabendo que a gestão de uma empresa direciona os resultados que ela alcançará no 

futuro. O seu gerenciamento deve levar em consideração a tomada de decisão com o máximo 

de informações, menor período de tempo e maior acuracidade possível, levando em conta 

também as interações com o meio externo, concorrentes, clientes, fornecedores, características 

do mercado, dentre outros. Dessa forma, percebe-se que não basta que uma empresa possua um 

modelo de gestão definido, é necessário que esse modelo considere todas as interações e 

possibilidades possíveis, de modo que a gestão não seja automatizada, mas uma gestão 

estratégica. 

Para Chandler (1962, p.13) “a estratégia é a determinação dos objetivos básicos de 

longo prazo da empresa e a adoção de ações e locação de recursos adequados para alcançar 

esses objetivos”. Já para Andrews (1971) a estratégia consiste em um padrão dos objetivos e 

metas da empresa, bem como as principais políticas e planos para alcançar esses objetivos, de 

forma a definir o escopo de negócios em que a empresa está inserida, além do tipo de empresa 

que é, ou pretende se tornar. 

Ansoff (1965, p.52) define estratégia como “um conjunto de regras de tomada de 

decisão em condições de desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à 

relação entre a empresa e seu ecossistema”. Quanto a isso, Katz e Kahn (1970) corroboram 

quando dizem que a estratégia faz referência à relação entre a empresa e o meio que a envolve, 

levando em consideração sua situação atual e futura. 

Segundo Porter (1980, p.36), “estratégia competitiva são ações ofensivas ou 

defensivas para criar uma posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as 

forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento”. Já de acordo com 

Mintzberg (1988, p.112) a estratégia é uma “força mediadora entre a organização e seu meio: 
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um padrão no processo de tomada de decisões organizacionais para fazer face ao meio 

envolvente”. 

De acordo com Oliveira (2007, p.4), a  

[...] estratégia é definida como um caminho, ou maneira, ou ação formulada e 

adequada para alcançar, preferencialmente de maneira diferenciada, as metas, os 

desafios e os objetivos estabelecidos no melhor posicionamento da empresa perante 

seu ambiente. 

 Segundo o mesmo autor, a partir da estratégia é possível se antecipar, integrando 

ao planejamento do futuro, tudo que já foi estabelecido, viabilizando a melhor maneira de se 

adequar às alterações dos ambientes (OLIVEIRA, 2007). 

A partir de todas essas definições, é possível entender a estratégia como o 

planejamento e tomada de decisão tendo em vista o alcance de objetivos e metas de longo prazo, 

a partir da utilização de determinados recursos, possibilitando à empresa uma posição 

competitiva satisfatória em seu meio envolvente. Independentemente das decisões estratégicas 

tomadas nas empresas, todas elas tem como objetivo final a aquisição e manutenção de 

competitividade no mercado. 

O termo competitividade é comumente utilizado no âmbito empresarial e político, 

até mesmo no dia a dia. No entanto, o termo em questão possui várias interpretações no meio 

acadêmico e sua literatura especializada. 

Essa diferença nas interpretações faz com que haja também, diferença nos modos 

de mensuração dessa competitividade. “Para que algo seja gerenciado, deve ser medido e para 

que seja medido precisa ser definido”, frase que ficou bastante conhecida através de Peter 

Drucker, considerado por muitos como pai da administração moderna, demonstra que a 

definição de um termo condiciona sua mensuração. 

Portanto, antes de comentar sobre como será realizada a mensuração da 

competitividade, adquirida através das estratégias ambientais, serão detalhados a seguir os 

estudos mais relevantes sobre o tema, construtos teóricos deste trabalho. Dentre os estudos 

existentes, predominam duas abordagens sobre competitividade: Competitividade em nível de 

firma e Competitividade Sistêmica. 
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2.1. Competitividade em nível de firma 

A competitividade com o foco na firma reconhece a organização como principal ator 

responsável pela influência da competitividade. Porter (2004), um dos principais estudiosos da 

escola da estratégia das organizações, define a competitividade como o resultado da diferença 

entre o valor que a firma é capaz de gerar para seus clientes e os custos para gerar este valor. 

Para o autor, mais do que responder ao ambiente de negócios em que está inserida, a empresa 

pode modelar esse ambiente ao seu favor, através da estratégia competitiva da empresa 

(PORTER, 1992). 

Na verdade, para os estudiosos dessa corrente de pensamento, a competitividade das 

nações é condicionada pela competitividade de suas firmas. Não há a descaracterização da 

importância de outros fatores, como políticas governamentais, todavia, os fatores relativos à 

firma são tidos como de maior influência. Para Porter (1998) são as firmas, e não as nações, 

que competem no mercado internacional, já que os fatores ambientais agem de modo 

relativamente uniforme para todas as empresas que competem. 

Um dos estudos mais conhecidos de Porter (2004) trata da análise da competitividade a 

partir de cinco forças competitivas. Para o autor essas forças estão relacionadas conforme a 

Figura 2. 

As cinco forças competitivas analisadas por Porter, são identificadas e descritas a 

seguir (PORTER, 2004): 

 Entrantes potenciais: consiste na possibilidade de entrada de novas firmas e sua 

ameaça à estrutura do ambiente já estabelecido. Esse fator pode ser influenciado pela firma de 

forma estratégica, (alianças e parcerias), principalmente no estabelecimento de barreiras a esses 

entrantes, através da economia de escala, diferenciação do produto, necessidade de capital por 

parte dos entrantes, restrição de acesso aos canais de distribuição, dentre outros; 

 Compradores: está relacionado ao poder de negociação dos compradores. 

Quanto maior for o poder de negociação do comprador, mais comprometida estará a empresa. 

Uma das estratégias existentes para diminuir esse poder de negociação é a seleção dos 

compradores, dentro de um nicho com menor poder de negociação. Outra possibilidade é a 

melhoria da relação com os clientes (ex: melhoria da qualidade do produto ou serviço, 

facilidades de pagamento, rapidez no atendimento das solicitações etc.) que diminuiria o seu 
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poder de barganha em negociações, visto que a troca de fornecedor não seria favorável ao 

comprador; 

 

Figura 2 - Forças competitivas 

Fonte: Adaptado de Porter (2004) 

 Fornecedores: referente ao poder de negociação dos fornecedores. Do mesmo 

modo que com os compradores, quanto maior for o poder de negociação do fornecedor, mais 

restrita será a tomada de decisão da firma. A firma pode influenciar esse fator, diminuindo o 

poder de negociação dos fornecedores, através da utilização de diversos fornecedores, pesquisa 

de mercado visando conhecer os valores e margens de lucro praticadas pelo fornecedor e seus 

concorrentes, confronto do fornecedor frente a outros, entre outras ações. Outra opção é 

estabelecer procedimentos organizacionais que facilitem a relação com o fornecedor, como por 

exemplo, a utilização de um processo padronizado e eficiente de compra, que resulte em 

antecipação do pedido, fidelidade para com o fornecedor, eficácia na comunicação, dentre 

outros resultados que façam da empresa o cliente ideal; 

 Substitutos: é a existência de ameaça de produtos ou serviços que podem 

substituir os da empresa. Para influenciar nessa força competitiva, a empresa precisa impedir a 

entrada eficiente de produtos e serviços substitutos. Para isso, ela pode diferenciar seu produto 
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de modo a obter fidelidade do cliente. É preciso estar sempre a frente nas tendências do 

mercado, portanto, os investimentos em P&D são fundamentais, principalmente nos mercados 

tecnológicos; 

 Concorrentes na indústria: esta força se refere à rivalidade entre os as empresas 

no ambiente competitivo. Nessa rivalidade estão inclusas tanto as atividades da indústria como 

a agressividade dos concorrentes diretos.  

Cada indústria possui forças predominantes diferentes. As empresas terão pontos 

fortes e fracos específicos ao lidarem com a estrutura da indústria na qual estão inseridas, que 

por sua vez é dinâmica e muda gradativamente com o passar do tempo (PORTER, 2004). 

A partir dos fatores empresariais apresentados pelo autor e denominados forças 

competitivas, é possível analisar a competitividade da indústria, através do conjunto de firmas, 

de modo qualitativo, permitindo o desenvolvimento de estratégias competitivas diferenciadas 

para cada realidade. No entanto, o autor não aborda a mensuração da competitividade em seu 

modelo, não gerando uma base quantitativa para tomada de decisão gerencial. Ao invés disso, 

ele faz uma análise qualitativa extensa e consistente sobre as estratégias de negócio possíveis 

para cada uma das ameaças existentes. 

Outro estudo importante que trata do tema é proveniente dos autores Harrison e 

Kennedy (1997) que sugerem a utilização do referencial teórico da economia neoclássica e da 

área de gestão estratégica para a geração de um framework de análise da competitividade das 

firmas. Para os autores a “competitividade é definida como a habilidade de criar rentabilidade 

e entregar valor a preços iguais ou inferiores que os oferecidos por outros fornecedores em um 

mercado específico.” (HARRISON; KENNEDY, 1997, p.16). Essa competitividade seria 

composta por um conjunto de fatores, quais sejam, tecnologia, insumos, diferenciação, 

economias de produção, além de fatores externos. Segundo os autores, esses fatores da 

competitividade afetam os custos da empresa, bem como o grau de diferenciação de seus 

produtos. Portanto, os fatores de competitividade produzem efeitos tanto na estrutura dos custos 

como na estrutura da demanda (HARRISON; KENNEDY, 1997). 

Os fatores de competitividade, segundo Harrison e Kennedy (1997), podem ser 

entendidos com mais detalhe a partir da análise da Figura 3. 
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Figura 3 - Fatores de Competitividade 

Fonte: Adaptado de Harrison e Kennedy (1997) 

Segundo Harrison e Kennedy (1997) a competitividade pode ser desmembrada em 

cinco fatores competitivos, o fator da tecnologia, inputs, diferenciação, economias e fatores 

externos. 

O fator da tecnologia trata do desenvolvimento e adoção das tecnologias nas firma 

e faz distinção entre dois tipos de tecnologia, uma que provoca o aumento da produtividade 

e outra que tem como consequência o aumento da qualidade. Para Harrisson e Kennedy (1997, 

p.18) “o desenvolvimento e adoção de tecnologias afetam a firma de várias maneiras. O impacto 

de empregar novos métodos depende, em grande parte, do comportamento da firma e da 

estrutura da indústria”. As tecnologias desenvolvidas e/ou adotadas possuem duas vertentes 

principais: aumento da produtividade e aumento da qualidade. 

Segundo os autores, a tecnologia é voltada para o aumento da produtividade se sua 

adoção possibilitar a diminuição de custos por unidade de saída. Por outro ao adotar uma 

tecnologia voltada para o aumento da qualidade haverá aumento de qualidade por unidade de 

entrada. A escolha do tipo de tecnologia a ser adotada dependerá dos objetivos e estratégias da 

empresa. Enquanto o objetivo primário for a liderança nos custos, as tecnologias que reduzem 

custos serão interesse primário da empresa, portanto, serão utilizadas tecnologias voltadas para 

o aumento da produtividade. Por outro lado, se o objetivo primário for a diferenciação do 

produto ou sua qualidade superior, as tecnologias voltadas para o aumento da qualidade serão 

priorizadas 

Todavia, os autores ressaltam que “apesar da tendência em categorizar as 

tecnologias como voltadas para o aumento da produtividade ou da qualidade, existem várias 

tecnologias que não podem ser classificadas em somente uma categoria” (HARRISSON; 

KENNEDY, 1997, p.19). Segundo os autores, a existência de tecnologias que são voltadas 
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simultaneamente para o aumento da produtividade e qualidade, combinada com os efeitos do 

comportamento da firma, deve ser lavada em consideração na análise da competitividade da 

empresa. 

O fator inputs, ou insumos, é formado pelos custos e qualidade do produto, bem 

como a coordenação para obtenção desses insumos. A obtenção de insumos a custos mais 

baixos, qualidade mais alta, de modo eficiente, contribui para aquisição de competitividade por 

parte da firma. Quanto a esses fatores, Harrisson e Kennedy (1997), comentam que, mesmo 

sendo difícil obter vantagem na área, o custo dos insumos é uma das mais diretas e óbvias fontes 

de competitividade. 

Outro fator que influência diretamente nos custos é o fator competitivo que trata 

das economias de produção, cuja formação se dá pela economia de escala e economia de 

escopo. Existem duas formas principais de se obter economia de escala. Uma delas é a produção 

para uma maior fatia do mercado, de modo que, com maior quantidade de produtos para ratear 

os custos fixos, haverá diminuição do custo médio unitário de produção. Outra é a economia 

causada pela expansão das plantas industriais para atender o mercado, pois o aumento da 

capacidade produtiva otimiza os custos de produção. A economia de escopo, por sua vez, pode 

ser alcançada através da extensão da variedade de produtos da companhia. A chave para atingir 

essa economia é expandir a linha de produtos, de modo que estes sejam similares no processo 

produtivo, o que fará com que a empresa satisfaça um mercado consumidor maior sem 

modificar radicalmente sua linha de produção. 

A habilidade de se mostrar diferente, única, é outro fator que afeta a 

competitividade da firma. Conforme explicam Harrisson e Kennedy (1997) esse fator de 

diferenciação, trata do grau de diferenciação da empresa e seu produto e é composto por 

propaganda, qualidade do produto e serviço. A principal forma de diferenciar seu produto é 

através do fornecimento de produtos com qualidade superior, sendo pesquisa e 

desenvolvimento, controle de qualidade e o uso de insumos de maior qualidade, 

importantes fontes de competitividade. De acordo com os mesmos autores a diferenciação da 

empresa corresponde à habilidade da organização em distinguir seus produtos e sua marca, dos 

concorrentes, sendo o fornecimento de serviços superiores e aumento da reputação da 

companhia, e das linhas de produtos, meios eficientes para alcançar essa diferenciação. 
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Ainda de acordo com Harrisson e Kennedy (1997) em vários casos, a propaganda 

por si só é suficiente para diferenciar os produtos na mente do consumidor, pois a propaganda 

da marca é um dos meios pelos quais a empresa pode diferenciar seus produtos daqueles da 

concorrência. Mais do que isso, uma estratégia de propaganda de sucesso, que faça com que o 

cliente enxergue um valor agregado adicional nos produtos da empresa, pode servir de barreira 

de entrada, na medida em que estabelece a lealdade da marca. Uma vez com essa lealdade a 

empresa pode aumentar seu faturamento, seja através do aumento de preço mantendo seu 

volume de venda atual, seja pelo aumento das vendas ao equiparar o preço dos seus produtos 

aos produtos dos concorrentes. 

Por fim, há ainda os fatores externos, fora do controle da empresa, que são as 

políticas públicas e variáveis macroeconômicas. Segundo Harrisson e Kennedy (1997, p.21) 

“a variedade de políticas públicas pode afetar a competitividade da indústria tanto no mercado 

nacional como internacional”. Os autores também ressaltam o impacto direto que esses fatores 

possuem na estrutura do custo e da demanda. As variáveis macroeconômicas também influencia 

a competitividade das empresas, já que interfere nas relações de consumo. Os autores citam 

como exemplo dessas variáveis as taxas de câmbio, renda do consumidor e crescimento da 

população. 

Portanto, conforme apresentado por Harrisson e Kennedy (1997) a competitividade 

da firma pode se estruturada a partir dos fatores competitivos apresentados, de modo que os 

objetivos da empresa e a realidade de cada mercado irão definir a estratégia de como lidar com 

esses fatores, a fim de adquirir o máximo de competitividade para a empresa. 

Considerando os fatores competitivos delimitados, a mensuração da 

competitividade de uma firma está relacionada diretamente com seus valores de geração de 

lucro e manutenção de market share (HARRISON; KENNEDY, 1997). Ainda segundo os 

autores, que não entram em detalhes sobre metodologia de mensuração, por mais que não exista 

a melhor métrica de competitividade, o market share e a rentabilidade fornecem informações 

úteis sobre a competitividade da empresa. 

Os autores Ambastha e Momaya (2004), no seu estudo denominado 

Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks, and Models realizam um 

levantamento focado no conceito de competitividade de firma. Tem-se a competitividade em 

um conceito multidimensional em que existem os níveis relativos ao país, indústria e firma. A 

partir do parâmetro adotado, a dimensão da firma possui a maior contribuição para sua 
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competitividade, passando a ser o foco do estudo. Os autores realizam uma revisão literária 

sobre a competitividade com foco na firma; identificam teorias e conceitos, bem como sua 

aplicabilidade em softwares específicos; comentam sobre as implicações dessas teorias na 

prática e, no final do trabalho classificam os modelos e frameworks, demonstrando sua 

aplicabilidade para as empresas, levando em consideração a situação e capacidades das 

organizações. 

A dimensão da competitividade no nível de firma pode ser definida como sua 

capacidade de planejar, produzir e comercializar produtos superiores em relação aos seus 

competidores, considerando preço e qualidade intrínseca dos produtos. Essa capacidade é a 

combinação de diversas fontes de competitividade que agem de forma conjunta, produzindo 

um resultado efetivo. (AMBASTHA; MOMAYA, 2004; MURTHS; LENWAY, 1998; 

D’CRUZ; RUGMAN, 1992). 

Ainda segundo Ambastha e Momaya (2004), a maioria das empresas se organiza 

de modo funcional, fazendo com que os setores possuam visões estreitas de como realmente 

contribuem para a competitividade da organização. Para os autores, a competitividade deve ser 

vista de modo mais amplo na empresa, podendo ser dividida em três dimensões: ativos, 

processos e desempenho, no nível estratégico e operacional. 

No seu estudo, Ambastha e Momaya (2004) ressaltam as diferentes visões de 

competitividade na dimensão da firma e demonstram como essas visões se enquadram em seu 

modelo conceitual de ativos, processos e desempenho, denominado APP (Assets-Process-

Performance). A Figura 4 demonstra como esse modelo é estruturado. 

O modelo proposto pelos autores é análogo ao modelo padrão de processo, 

amplamente conhecido, composto por entradas, processo e saídas. A partir dessa relação os 

autores conseguem classificar os diferentes estudos sobre a competitividade dentro das 

dimensões apresentadas. 

 

Figura 4 - Modelo Ativo-Processo-Desempenho 

Fonte: Adaptado de Ambastha e Momaya (2004); Momaya (1998) 
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Alguns estudos enxergam a competitividade através da abordagem da competência 

empresarial. Esses autores enfatizam fatores internos como estratégia da firma, competências, 

capacidade para inovar e outros recursos tangíveis e intangíveis (BARTLETT; GHOSHAL, 

1989; PRAHALAD; DOZ, 1987; HAMEL; PRAHALAD, 1989; PRAHALAD; HAMEL, 1990; 

GRANT, 1991; BARNEY, 1991; BARNEY et al, 2001; PETERAF, 1993). Essa visão 

corresponde à dimensão ativos do modelo APP. 

Uma outra linha de estudos diz que para fornecer aos clientes maior valor e 

satisfação que seus competidores, as empresas devem possuir eficiência na operação e nos 

custos, além de estar conscientes da qualidade. Outros autores focam em aspectos específicos 

para obtenção de competitividade, como marketing, tecnologia da informação, qualidade dos 

produtos e capacidade de inovação. (HAMMER; CHAMPY, 1993; CORBETT; 

WASSENHOVE, 1993; ROSS et al, 1996; SWANN; TAGHAVI, 1994; GRUPP, 1997). A 

partir do modelo de Ambastha e Momaya (2004), esses estudos podem ser classificados dentro 

da dimensão de processos. 

A produtividade, por sua vez, é bastante utilizada em estudos do gênero, sendo 

inclusive utilizada, em alguns casos, como termo substituto para competitividade. Essa 

abordagem traduz o resultado dos processos da empresa, visão compartilhada por outros autores, 

cuja diferença de cada estudo está no foco do resultado avaliado, seja ele produtividade, 

participação no mercado, rentabilidade, dentre outros (FRANCIS; THARAKAR, 1989; 

BAUMOL; MCLENNAN 1985; RAMASAMY, 1995; BUCKLEY; PASS; PRESCOTT, 1991; 

PACE; STEPHAN, 1996). É por estarem relacionados com os resultados da empresa, que esses 

estudos se enquadram na dimensão desempenho do modelo APP. 

O estudo de Ambastha e Momaya (2004) é bastante abrangente e faz o 

levantamento de diversos estudos da área. Com isso os autores puderam analisar diversas 

abordagens e identificar os fatores competitivos de cada uma, assim como seu uso e 

complexidade. Os autores também realizaram o levantamento de frameworks e modelos de 

competitividade, identificando sua aplicabilidade a partir da situação e capacidade da empresa.  

Nesse estudo os autores não discorrem sobre a metodologia de mensuração do 

modelo APP, por eles proposto. Entretanto, em um trabalho anterior intitulado Evaluating 

International Competitiveness at the Industry Level, Momaya (1998) utiliza esse mesmo 

modelo para analisar a competitividade relativa, no nível da indústria, no contexto da indústria 

da construção civil no Canadá, Japão e Estados Unidos. A partir desse estudo, o autor define os 
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fatores competitivos dentro de cada uma das dimensões do modelo (ativos, processo e 

desempenho) e elenca seus respectivos indicadores. Após coletar dados, fontes estatísticas e 

survey, o autor realiza a análise dos dados e obtém índices de competitividade relativa entre os 

três países, para cada dimensão avaliada. 

Em analogia, o mesmo poderia ser feito com o modelo para a competitividade no 

nível da firma. Após definir os indicadores dentro de cada uma das dimensões do modelo, é 

possível realizar o levantamento dos seus valores respectivos. Todavia, essa analogia sugere 

que a análise estatística teria de ser realizada de forma comparativa, identificando qual empresa 

possui melhor, ou pior, posicionamento competitivo relativo, na dimensão de ativos, processos 

e desempenho. Essa pode ser considerada uma restrição, visto a impossibilidade de aplicação 

do modelo de forma absoluta em uma empresa. 

Por mais que haja a restrição descrita, o trabalho de Ambastha e Momaya (2004) se 

mostra um construto consistente, do qual é possível absorver informações valiosas a serem 

utilizadas no desenvolvimento metodológico do processo de mensuração desse estudo. 

Percebe-se que o maior benefício no uso desse modelo é a fácil compreensão de sua 

estrutura, o que facilita seu uso por diversos profissionais. Outro ponto positivo é a 

possibilidade de enquadrar, de modo relativamente simples, os diversos estudos sobre o tema 

dentro das dimensões do modelo, a partir da abordagem competitiva de cada estudo. 

2.2. Competitividade em nível sistêmico 

Outra linha de pensamento que vem ganhando espaço é aquela que considera a 

competitividade de forma sistêmica, dando maior importância aos fatores ambientais, externos 

à empresa, do que aquela dada nos estudos em nível da firma. Nesses estudos é possível 

perceber a intenção de determinar a competitividade de economias e nações e não de firmas. 

Sendo assim, nada mais comum que estudos que possuem esse objetivo, identifiquem a 

competitividade de maneira mais ampla, ou seja, a determinação da competitividade das nações 

teria de englobar mais do que a junção da competitividade de suas empresas. Segundo 

Vasiliauskiene (2011) a política dos países deve ser focada no aumento da competitividade do 

país e estabelecimento de novas regras de competição. 

Quanto a essa linha temos como precursor o estudo do Instituto Alemão de 

Desenvolvimento de Berlim, IAD. Para os autores do estudo, os países mais competitivos não 
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são aqueles que só apostam na competência entre as empresas que operam isoladamente através 

do livre comércio e por um estado que se limita a regulamentar e monitorar, mas aqueles que 

trabalham ativamente para criar vantagens de localização e competitividade. Segundo Esser et 

al (1994) os países mais eficientes são aqueles cujos grupos de atores sociais conseguem 

organizar processos rápidos e efetivos de tomada de decisão e aprendizagem.  

De acordo com os autores, é preciso moldar o entorno empresarial a novos 

requisitos, que seriam um novo padrão de competitividade, novas estruturas organizacionais, 

reestruturação e criação de setores industriais e políticas dinâmicas, na economia nacional, 

voltadas à preparar a localização industrial. Dessa forma, a competitividade das empresas se 

baseia em uma organização social, onde são geradas vantagens competitivas em função da 

interação de múltiplos parâmetros de relevância no sistema. A competitividade da economia se 

baseia, portanto, em medidas relacionadas entre si que buscam objetivos concretos a partir de 

quatro níveis do sistema, meta, macro, micro e meso. Essa competitividade se baseia também 

em um conceito pluridimensional de condução composto de competência, diálogo e tomada 

conjunta de decisões, incluindo os grupos de atores importantes. (ESSER et al, 1994). 

Dentro do conceito de competitividade sistêmica existem quatro níveis distintos: 

meta, macro, meso e micro. De acordo com Esser et al (1994), os países mais competitivos 

são aqueles que possuem estruturas em nível meta capazes de promover a competitividade, um 

contexto macro que exerce uma pressão do desempenho das firmas, um nível meso estruturado 

onde o estado e seus atores sociais desenvolvem políticas de apoio específicas, bem como uma 

quantidade grande de empresas situadas no nível micro, buscando a eficiência qualidade, 

flexibilidade e rapidez, de forma simultânea. Para um melhor entendimento, a Figura 5 delimita 

cada um dos níveis da competitividade sistêmica, que são descritos em mais detalhes a seguir 

(ESSER et al, 1994, p. 174-186; MEYER-STAMER, 2001, p. 19-22): 

 Nível Meta 

A competitividade sistêmica tem como premissa a integração social, exigindo não 

só reformas econômicas, mas também um projeto de transformação da sociedade. A formação 

de estruturas no nível de sociedade como complemento da formação de estruturas no nível 

econômico eleva a capacidade dos diferentes grupos de atores de articular seus interesses e 

satisfazer todos os requisitos tecnológico-organizacionais, sociais, ambientais e os demais 

levantados pelo mercado mundial 
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Figura 5 - Níveis de competitividade sistêmica 

Fonte: Adaptado de Meyer-Stamer (2001) 

A capacidade de gestão necessária em um nível meta implica na existência dos 

seguintes elementos: um consenso acerca do modelo orientação ao mercado e orientação 

mundial, coincidência no curso concreto das transformações e concordância na necessidade de 

impor os interesses do futuro aos bem estabelecidos interesses do presente. A capacidade 

competitiva nesse nível exige uma elevada capacidade organização por parte dos grupos 

nacionais de atores que devem procurar uma gestão sistêmica que abranja a sociedade como 

um todo. 

 Nível Macro 

O nível macro busca a estabilização do ambiente econômico, político e legal. 

Alguns dos fatores determinantes desse nível de competitividade são: Mercados de capitais 

internacional, condições básicas macroeconômicas, política orçamentária sólida, capacidade de 

governo para investimentos etc. 

A estabilização do contexto macroeconômico deve se basear em uma reforma das 

políticas fiscais e orçamentárias, bem como as políticas monetárias e cambiárias. Para seguir 

de um contexto macroeconômico instável para outro estável se faz necessário seguir os 

seguintes princípios: 

o A luta contra a inflação através de uma política restritiva orçamentária, tributária 

e monetária, limita em muitos casos não só o consumo, mas também os 

investimentos, reduzindo ainda mais as margens de crescimento e distribuição 
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da economia nacional. Por isso o campo de tensão existente de forma latente nos 

objetivos de estabilidade, crescimento e distribuição; 

o As medicas de estabilização macroeconômicas só surtirão efeito quando 

acompanhadas de reformas estruturais paralelas, como a reforma do setor 

econômico do estado, o desenvolvimento de um setor financeiro eficaz e a 

reforma da política de comércio exterior; 

o Os custos de ajustamento são sentidos imediatamente, enquanto os benefícios 

demoram um tempo maior, de modo que a produção, investimento e emprego 

tendem a diminuir na fase inicial; 

o As medidas estabilizadoras do contexto macroeconômico e as reformas 

estruturais concomitantes não afetam os grupos sociais de modo uniforme. Esse 

processo conta com ganhadores e perdedores, criando conflitos graves em 

termos de política interna. 

Além disso, os autores discorrem sobre a necessidade de garantir o equilíbrio 

interno além da formação de estruturas, bem como sobre garantir o equilíbrio do comércio 

exterior. Todas essas questões são fundamentais para a geração de competitividade no nível 

macro. 

 Nível Meso 

Esse nível trata de políticas específicas para criação de vantagem competitiva 

através de promoção das exportações, política industrial, de educação, tecnológica, dentre 

outras formas. Como fatores determinantes de competitividade nesse nível, pode-se citar: 

Políticas industriais e de tecnologia internacionais, tal qual a da União Europeia, a promoção 

de novas tecnologias, o incentivo à exportação, a existência de instituições específicas de 

financiamento, a política ambiental setorial, institutos de formação, centros de tecnologia e de 

novos empreendedores, associações competentes etc. 

Para os atores políticos responsáveis por desenvolver o plano mesopolítico de seus 

países, faz necessário utilizar uma perspectiva estratégica para orientar as atividades do estado 

e dos negócios. Ao se comprometer somente com reações ad-hoc e processos de tentativa e 

erro, estarão subestimando: as situações de risco que uma empresa sozinha é incapaz de 

compreender totalmente ou modificar ao seu favor; o tempo necessário para desenvolver o 

capital humano e a infraestrutura tecnológica, os quais são fatores determinantes para a 

competitividade internacional. 
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Nesse nível, a capacidade tecnológica quanto fundamento de competitividade se 

baseia no armazenamento de conhecimentos e processos de aprendizagem acumulativo, 

dificilmente transferíveis e muitas vezes codificados, que se materializam o curso da interação 

entre empresas e instituições. Dessa maneira, surgem os padrões e vantagens competitivas 

específicas para cada país e região, que não são fáceis de imitar. 

 Nível Micro 

O nível micro trata da cooperação formal e informal, alianças e aprendizagem 

conjunta, bem como de toda e qualquer atividade dentro das empresas com potencial de criar 

vantagem competitiva. Dentre os fatores de competitividade desse nível, tem-se empresas de 

grande e médio porte, redes dispersas, clusters regionais e locais, distritos industriais, contato 

local com fornecedores, além das atividades internas da organização, que variam em cada setor. 

Para responder às novas exigências do mercado as empresas necessitam 

reorganizar-se forma ampla, tanto de modo interno como no ambiente e que estão inseridas. A 

resposta para essa mudança consiste na busca simultânea de eficiência, flexibilidade, qualidade 

e velocidade, mas que pressupõe mudanças profundas em três planos diferentes: organização 

da produção, organização do desenvolvimento do produto e organização e relações de 

fornecimento. 

o Organização da produção: Os objetivos consistem em encurtar os tempos de 

produção, substituindo por exemplo, as tradicionais linhas de montagem por 

células e ilhas de fabricação e montagem para responder prontamente aos desejos 

dos clientes, reduzir a armazenagem e, com isso, diminuir os custos do capital 

de giro; 

o Organização do desenvolvimento do produto: A estrita separação entre 

desenvolvimento, produção e comercialização em muitos casos encarecia os 

custos de projeto dos produto e em outros casos os produtos não eram aprovados 

pelo cliente. A organização paralela das diferentes fases de desenvolvimento e a 

reintegração do desenvolvimento, da produção e da comercialização, a chamada 

engenharia simultânea, contribuíram para diminuir de forma drástica os tempos 

de desenvolvimento, fazendo com que seja possível fabricar produtos com maior 

eficiência, bem como comercializá-los com maior facilidade; 
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o Organização e relações de fornecimento: As empresas reduzem o escopo de 

fabricação para poder se concentrar na especialidade que garante sua 

competitividade. Reorganizam o fornecimento introduzindo sistemas articulados 

just-in-time e reorganizam sua pirâmide de subcontratação ao reduzir a 

quantidade de fornecedores diretos, elevando alguns deles para a categoria de 

fornecedores de sistemas integrados ao processo de desenvolvimento do 

produto. 

Para empreender nos três planos se faz necessário uma combinação criativa de 

inovações tanto organizacionais com sociais e técnicas.  

Outra pesquisa fundamental para o tema, e que se tornou base para diversos outros 

estudos relacionados foi coordenada por Coutinho e Ferraz (1993) e intitulada como Estudo da 

Competitividade da Indústria Brasileira. Esse estudo utilizou informações do contexto 

existente nos trinta e três setores avaliados para realizar uma análise da competitividade da 

indústria brasileira em suas respectivas dimensões. 

 Os autores reconhecem que a competitividade das nações é construída a partir da 

competitividade das empresas que operam dentro e exportam a partir das suas fronteiras. No 

entanto, ressaltam que a competitividade das economias nacionais é mais do que a agregação 

do desempenho de suas empresas. Para os autores as características do sistema econômico 

afetam os fatores de competitividade, influenciando o desempenho das empresas. Dentre os 

fatores que estão fora do âmbito empresarial e que influenciam a competitividade das 

organizações podem ser citados a ordenação macroeconômica, as infraestruturas, o sistema 

político-institucional e as características socioeconômicas dos mercados nacionais 

(COUTINHO; FERRAZ, 1993). 

Segundo os mesmos autores, a competitividade pode ser entendida como “a 

capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam 

conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado” (COUTINHO; FERRAZ, 

1993, p. 4). Os fatores determinantes da competitividade, segundo Coutinho e Ferraz (1993) 

podem ser divididos em três tipos: internos à empresa, estrutural e sistêmica. A relação 

desses fatores pode ser vista na Figura 6. 
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Figura 6 - Fatores determinantes da competitividade na indústria 

Fonte: Adaptado de Ferraz e Coutinho (1993) 

Fatores sistêmicos são aqueles que constituem externalidades strictu senso para a 

empresa produtiva. Esses fatores estão fora do controle e influência das empresas e afetam as 

características do ambiente competitivo, podendo ter também importância nas vantagens 

competitivas que firmas de determinado país possuem ou deixam de possuir frente às suas rivais 

no mercado internacional. Dentro dos fatores sistêmicos, tem-se (COUTINHO; FERRAZ, 

1993): 

 Macroeconômicos: taxa de câmbio, oferta de crédito e taxa de juros; 

 Político-Institucionais: políticas tributária e tarifária, regras que definem o uso 

do poder de compra do Estado e os esquemas de apoio ao risco tecnológico; 

 Regulatórios: políticas de proteção à propriedade industrial, de preservação 

ambiental, de defesa da concorrência e proteção ao consumidor; 

 Infra-estruturais: disponibilidade, qualidade e custo de energia, transportes, 

telecomunicações e serviços tecnológicos; 

 Sociais: situação da qualificação da mão de obra (educação profissionalizante e 

treinamento), políticas de educação e formação de recursos humanos, trabalhista e de 

seguridade social, grau de exigência dos consumidores; 

 Referentes à dimensão regional: aspectos relativos à distribuição espacial da 

produção; e 

 Internacionais: tendências do comércio mundial, os fluxos internacionais de 

capital, de investimento de risco e de tecnologia, relações com organismos multilaterais, 

acordos internacionais e políticas de comércio exterior. 
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Os fatores estruturais caracterizam o ambiente competitivo que a firma enfrenta 

diariamente. Esses fatores não são controlados pela empresa, mas estão, relativamente, sob sua 

área de influência. Dentro desses fatores, temos: 

 Características dos mercados: consumidores em termos de sua distribuição 

geográfica e em faixas de renda; grau de sofisticação e outros requisitos impostos aos produtos; 

oportunidades de acesso a mercados internacionais; formas e custos de comercialização 

predominantes; 

 Configuração da indústria em que a empresa atua: grau de concentração, 

escalas de operação, atributos dos insumos, potencialidade de alianças com fornecedores, 

usuários e concorrentes, grau de verticalização e diversificação setorial e ritmo, origem e 

direção do progresso técnico; 

 Concorrência: regras que definem condutas e estruturas empresariais em suas 

relações com consumidores, meio ambiente e competidores; sistema fiscal-tributário incidente 

sobre as operações industriais; práticas de importação e exportação e a propriedade dos meios 

de produção (inclusive propriedade intelectual). 

Os fatores internos à empresa correspondem àqueles que estão sob sua esfera de 

decisão, através dos quais ela procura se distinguir de seus competidores. A partir da Figura 6, 

é possível identificar os seguintes fatores internos à empresa como: estratégia e gestão, 

capacitação para inovação, capacitação produtiva e recursos humanos. Na descrição 

desses fatores internos os autores o fazem de forma mais detalhada, não exaustiva, como sendo: 

capacitação tecnológica e produtiva; qualidade e produtividade dos recursos humanos; 

conhecimento do mercado e a capacidade de se adequar às suas especificidades; qualidade 

e amplitude de serviços pós-venda; relações privilegiadas com usuários e fornecedores. 

Entretanto, por mais que exemplifiquem os fatores internos, os autores não descrevem esses 

fatores com o mesmo detalhamento dos demais fatores analisados no estudo em questão. 

Para maior entendimento da dimensão empresarial da competitividade é possível 

relacionar os fatores internos detalhados às áreas de recomendação da seguinte forma: 

Estratégia e Gestão: a qualidade e amplitude dos serviços pós-vendas e as relações 

privilegiadas com usuários e fornecedores; Capacitação para Inovação: o conhecimento do 

mercado e a capacidade de se adequar às suas especificidades; Capacitação Produtiva: 

Capacitação Tecnológica e Produtiva e; Recursos Humanos: a  qualidade e produtividade dos 

recursos humanos. 
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Percebe-se, nesse estudo, uma maior facilidade para definir e descrever os fatores 

das dimensões sistêmica e estrutural, do que da dimensão empresarial. De todo modo, o estudo 

é de suma importância para a compreensão da dimensão empresarial da competitividade, sob o 

prisma qualitativo, pois a partir dele foi possível identificar o novo modelo de empresa 

existente, as estruturas vitoriosas e as deficiências brasileiras, o sentido defensivo das 

estratégias, além da elaboração de recomendações às empresas e propostas de política. 

Van Duren et al (1991) também desenvolveram estudo que se tornou referência na 

análise da competitividade. Os autores desenvolveram um referencial metodológico para 

análise da competitividade voltado para o agronegócio. Assim como afirmaram estudiosos da 

teoria da competitividade a nível de firma (HARRISON; KENNEDY, 1997), esses autores 

concordam que a competitividade pode ser medida pela participação de mercado e pela 

rentabilidade, mas não só de uma firma, como também de uma cadeia como um todo. A 

condição de competitividade para um dado espaço de análise seria condicionada pelo impacto 

de uma série de fatores. Esses fatores foram divididos em quatro dimensões: fatores controlados 

pelo governo, fatores controlados pela firma, fatores quase controlados e fatores não 

controlados (VAN DUREN et al, 1991): 

Os fatores controlados pela firma, com já diz, são aqueles que estão sob o domínio 

de controle da organização podendo ser modificados pela firma. Dentro dessa dimensão tem-se 

como exemplos: estratégia, produtos, tecnologia, treinamento e P&D, custos e contratos. 

Os fatores controlados pelo governo são políticas que não podem ser modificadas 

por ações específicas de uma firma, as quais tem sua execução a partir de decisões 

governamentais. Exemplos desses fatores são: políticas fiscal, monetária e cambial, política 

de P&D, política educacional, regulamentações, dentre outros. 

Os fatores quase controlados são fatores que não podem ser modificados de forma 

direta pelas firmas ou mesmo por ações do governo, mas que podem ter suas consequências 

amenizadas caso haja maior planejamento estratégico coordenado da cadeia produtiva. Dentre 

esses fatores pode-se citar: preços dos insumos, condições de demanda e ambiente do 

comércio internacional. 

Finalmente, os fatores não controlados são aqueles que não é possível influenciar, 

podendo ser sintetizados em fatores ao ambiente natural, sendo eles: naturais e climáticos. 

Essa classificação pode ser visualizada através da Figura 7: 
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Figura 7 - Fatores de competitividade segundo Van Duren 

Fonte: Adaptado de Van Duren (1991) 

A partir da literatura apresentada, percebe-se a relevância dos estudos existentes na 

área, com fortes embasamentos teóricos, além de consistentes validações e comprovações 

estatísticas. Cada um dos estudos apresentados demonstra, a seu modo, dimensões e fatores da 

competitividade, como eles interferem nos resultados da empresa e como podem ser 

influenciados. Portanto, se faz necessário assimilar cada um desses conhecimentos, visto que 

eles contribuem de maneira específica para a consolidação do tema competitividade. 

2.3. Framework das abordagens competitivas 

A partir do que foi analisado, é possível comparar as diversas abordagens da 

competitividade, de modo a identificar as semelhanças e diferenças entre elas e delimitar o 

escopo do estudo. 

Independente da nomenclatura das abordagens estudadas, elas foram analisadas de 

modo a identificar as dimensões e os fatores de cada uma. As dimensões tratam de visões 

diferentes do alcance da competitividade, cada uma com seus fatores, que por sua vez, são os 

determinantes que influenciam a competitividade em cada uma das dimensões. Na Figura 8 

foram identificadas as dimensões de cada uma das abordagens, bem como a relação entre elas, 

a partir das similaridades e diferenças encontradas na literatura. Já que o estudo de Harrison e 

Kennedy não determinou dimensões, seus fatores de competitividade foram inseridos de acordo 

com as similaridades com os demais fatores analisados. 

Foi convencionado os seguintes termos para as dimensões: meta, sistêmica, 

fundamental e empresarial. Cada uma dessas dimensões, assim como a justificativa de sua 

utilização, serão detalhadas a seguir. 
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        Figura 8 - Abordagens da competitividade - Delimitação do escopo do estudo 

        Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A dimensão meta foi assim determinada, por não haver mais nenhuma outra 

dimensão que se adequasse explicitamente aos fatores apresentados por ela, no estudo de Esser 

et al (1994). Segundo Esser et al (1994) essa dimensão trata de padrões de organização política 

e econômica orientados para o desenvolvimento e possui fatores tais como status social de 

empreendedores, disposição para mudar e aprender, estrutura competitiva da economia, 

capacidade para formulação de visões estratégicas, memória coletiva e coesão social. 

Nenhum desses fatores foram encontrados quando comparados com os fatores detalhados de 

outras abordagens. De mesmo modo, a análise da literatura não indicou semelhança explícita 

entre a dimensão meta e nenhuma outra dimensão dentro das abordagens estudadas. 

A dimensão sistêmica foi denominada dessa forma, pois mostrou ser o termo mais 

consistente utilizado entre os autores, além de ser dada preferência ao importante estudo 

brasileiro que diagnosticou a competitividade do país em diversos setores. Essa dimensão 

engloba os fatores sistêmicos de Coutinho e Ferraz (1993): macroeconômicos (taxa de câmbio, 

oferta de crédito e taxa de juros); político-institucionais (políticas tributária e tarifária, regras 

que definem o uso do poder de compra do Estado e os esquemas de apoio ao risco tecnológico); 

regulatórios (políticas de proteção à propriedade industrial, de preservação ambiental, de 

defesa da concorrência e proteção ao consumidor); infra-estruturais (disponibilidade, 

qualidade, custo de energia, transportes, telecomunicações e serviços tecnológicos); sociais 

(situação da qualificação da mão de obra, políticas de educação e formação de recursos 

humanos, trabalhista e de seguridade social, grau de exigência dos consumidores); referentes 
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à dimensão regional (aspectos relativos à distribuição espacial da produção); e internacionais 

(tendências do comércio mundial, fluxos internacionais de capital, de investimento de risco e 

de tecnologia, relações com organismos multilaterais, acordos internacionais e políticas de 

comércio exterior). 

No trabalho de Van Duren et al (1991) os fatores que correspondem a essa dimensão 

são os fatores controlados pelo governo: política fiscal, monetária e cambial, política de 

P&D, política educacional e regulamentações. 

Ao comparar os fatores dessa dimensão com o estudo de Esser et al (1994) foi 

possível identificar a similaridade com os fatores das dimensões macro e meso, como é 

mostrado em destaque: 

 Dimensão Macro: Política fiscal, política orçamentária, política monetária, 

política cambial, política antitrust, política de comércio exterior e proteção ao 

consumidor. 

 Dimensão Meso: Promoção econômica, política de infra-estrutura, Política 

regional, promoção das exportações, política industrial, política ambiental, política de 

educação, política tecnológica. 

Ao analisar as semelhanças dessa dimensão, com as dimensões propostas por Van 

Duren et al (1991), foi identificada semelhança com a dimensão dos fatores controlados pelo 

governo, como é possível ver nos fatores em destaque: Política fiscal e monetária, política 

educacional, leis de regulação de mercado. 

Quanto ao estudo de Ambastha e Momaya (2004), os autores dividem a análise da 

competitividade em três dimensões: país, indústria e firma. Entretanto, são dispensadas 

maiores detalhes sobre as dimensões país e indústria, visto que o foco do trabalho é a 

competitividade a nível de firma. Analisando os fatores descritos nos outros estudos, percebe-

se que os fatores da dimensão sistêmica são ações relativas aos governantes de um país, como 

bem demonstrado na nomenclatura do estudo de Van Duren (1991) ao tratar dos fatores 

controlados pelo governo. Dessa forma, considerando que a dimensão país trata de ações de 

uma nação, governamentais, ela foi classificada como dimensão sistêmica. 

Harrison e Kennedy (1997) não delimitaram a competitividade em dimensões, 

sendo diretos quanto aos fatores de competitividade existentes. A única diferença nessa análise 

foi que, após a identificação dos fatores semelhantes, os próprios fatores foram selecionados e 
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descritos na dimensão respectiva, nesse caso a dimensão sistêmica. O fator que se encaixa na 

dimensão sistêmica está destacado entre os fatores apresentados pelos autores: intensidade e 

adaptação de tecnologias ao negócio da firma, custos e condições de obtenção dos insumos, 

grau de diferenciação, economias de escala e escopo, além de fatores externos. Os autores 

dispensam detalhamento sobre quais são esses fatores externos. Entende-se que são os fatores 

que estão totalmente desvinculados de influência da firma. Portanto, ao separar esse fator, dos 

demais e analisando as opções restantes de classificação, identificou-se como melhor opção, 

classificá-lo dentro do nível sistêmico, já que os fatores nele incluídos são fatores externos à 

empresa. 

Para entender a dimensão fundamental devemos ressaltar alguns pontos já 

identificados. As dimensões estrutural (COUTINHO; FERRAZ, 1993), fatores quase 

controlados (VAN DUREN et al, 1991), indústria (AMBASTHA; MOMAYA, 2004) e os 

fatores de custo e condição de obtenção de insumo; intensidade e adaptação de tecnologias ao 

negócio (HARRISON; KENNEDY, 1997) levam em consideração os fatores que fazem parte 

da estrutura competitiva onde a empresa está inserida. Nessa dimensão estão os fatores 

competitivos do ambiente onde a firma está situada. Esses fatores não são controlados pela 

empresa, mas podem ser influenciados por ela de forma parcial. Logo, podemos afirmar que os 

fatores estruturais podem ser desmembrados em fatores fundamentais e fatores que são 

influenciáveis pela empresa. 

Os fatores fundamentais podem ser entendidos como os fatores estruturais sob o 

prisma da estrutura fundamental da indústria. Desse modo, os fatores fundamentais formam a 

parcela imutável, não controlada pela empresa. Se tomarmos como exemplo o custo dos 

insumos teremos, relacionadas a ele, variáveis como o tipo de insumo, local de 

extração/produção e existência ou não de monopólio no mercado. Essas variáveis não podem 

ser modificadas pela empresa. 

Por outro lado, os fatores influenciáveis pela empresa podem ser definidos como os 

fatores estruturais que, de alguma forma, sofrem influência das firmas. Portanto, os fatores 

influenciáveis são a parcela mutável dos fatores estruturais. Ao continuarmos com o mesmo 

exemplo anterior, sob o prisma dos fatores influenciáveis, é possível identificar estratégias 

específicas pelas quais a empresa pode interagir com os fatores estruturais, nesse caso o custo 

dos insumos. Dentre essas formas temos, como exemplo, o aumento do poder de barganha com 
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o fornecedor através do aumento no volume de venda, contratos de fornecimento exclusivo e 

de longo prazo, além de parcerias com outras empresas para compra conjunta de insumos. 

Portanto, os fatores da dimensão fundamental são os mesmos da dimensão 

estrutural de Coutinho e Ferraz (1993) – e abordagens similares dos demais autores – restritos 

à perspectiva da estrutura fundamental da indústria. Importante ressaltar que os mesmos fatores 

analisados aqui, fazem parte da dimensão empresarial, com a observação de que nesta 

dimensão, os fatores estarão restritos à perspectiva da influência da empresa.  

Dito isso, para estudo de Coutinho e Ferraz (1993) os fatores fundamentais são: 

Características dos mercados (consumidores em termos de sua distribuição geográfica e em 

faixas de renda; grau de sofisticação e outros requisitos impostos aos produtos, oportunidades 

de acesso a mercadorias internacionais, formas e custos de comercialização predominantes); 

configuração da indústria em que a empresa atua (grau de concentração, escalas de 

operação, atributos dos insumos, potencialidade de alianças com fornecedores, usuários e 

concorrentes, grau de verticalização e diversificação setorial e ritmo, origem e direção do 

progresso técnico); Concorrência (regras que definem condutas e estruturas empresariais em 

suas relações com consumidores, meio ambiente e competidores; sistema fiscal-tributário 

incidente sobre as operações industriais; práticas de importação e exportação e a propriedade 

dos meios de produção, inclusive propriedade intelectual.). 

Os fatores dessa dimensão possuem similaridade com aqueles apresentados no 

estudo de Van Duren et al (1991), como sendo fatores quase controlados: preço dos insumos, 

condições de demanda e ambiente do comércio internacional.  

Analisando o estudo de Harrison e Kennedy (1997), tem-se os fatores destacados a 

seguir como fazendo parte dessa dimensão: desenvolvimento e adoção de tecnologias, custos 

dos insumos, grau de diferenciação, economias de produção e fatores externos. 

No estudo de Ambastha e Momaya (2004) o mesmo que ocorreu na dimensão país 

se repete com a dimensão indústria, pois não há especificação sobre os fatores dessa dimensão. 

Todavia, a partir de dois pressupostos é possível classificar essa dimensão como sendo 

fundamental. O primeiro é que a apresentação das dimensões país, indústria e firma, demonstra 

que a dimensão indústria possui abrangência intermediária em relação às demais. Ou seja, seus 

fatores devem estar localizados em esfera menor que os fatores da dimensão país e maior que 

os fatores da dimensão firma. O segundo é que, os fatores estruturais já descritos nos estudos 

anteriores são fatores comumente encontrados na indústria, ambiente em que a firma está 
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inserida. Esses fatores são características do entorno de cada empresa e de relações diretas as 

quais ela está submetida e pode influenciar até certo ponto. 

Para o estudo de Esser et al (1994) não foi detectada semelhança explícita entre a 

dimensão em análise e as dimensões descritas pelos autores. Em seu trabalho os autores não 

delimitaram uma dimensão para fatores influenciáveis parcialmente pela firma, entretanto o 

nível micro abrange os fatores controlados pela firma, bem como os influenciáveis da dimensão 

estrutural, já que para Esser et al (1994) este nível trata de qualquer atividade com potencial de 

criar vantagem competitiva. 

Logo, percebe-se que a dimensão fundamental é a única que não se enquadra de 

forma explícita no estudo de Esser et al (1994), todavia, é possível identificar essa dimensão 

dentro do framework dos autores. Ao analisar as características de cada dimensão, percebe-se 

que a dimensão fundamental está localizada entre os níveis meso e micro, como pode ser 

visualizado na Figura 9. Esses fatores estão fora do controle da empresa, mas fazem parte da 

estrutura intrínseca do ambiente onde a ela está inserida. Logo, a localização desses fatores está 

compreendida entre a esfera da empresa (nível micro) e a esfera das políticas públicas (nível 

meso). 

Portanto, para os estudos de Ambastha e Momaya (2004) e Esser et al (1994) não 

será possível detalhar os fatores de competitividade fundamentais. Todavia, essa 

impossibilidade é compensada pelo detalhamento dos demais estudos, que contribuem com o 

informação suficiente para a compreensão do tema. 

Finalmente, a dimensão empresarial foi delimitada de modo a abranger todos os 

fatores os quais a organização tem poder de influenciar, seja completa ou parcialmente. Dessa 

forma, como já foi dito anteriormente, essa dimensão engloba todos os fatores classificados 

como fundamentais, quando estiverem sob influência da empresa: estruturais (COUTINHO; 

FERRAZ, 1993), quase controlados (VAN DUREN et al, 1991), da indústria (AMBASTHA; 

MOMAYA, 2004), além dos fatores tecnológicos e de insumo (HARRISON; KENEDY, 1997). 

Os demais fatores específicos da dimensão empresarial são descritos a seguir. 

No estudo de Esser et al (1994) a dimensão respectiva é a dimensão micro, onde 

são identificados os seguintes fatores: organização da produção; organização do 

desenvolvimento do produto; e organização e relações de fornecimento. 
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Ao analisar o estudo de Coutinho e Ferraz (1993) identificou-se a dimensão dos 

fatores internos à empresa, como sendo o mais semelhantes, cujos fatores são: qualidade e 

amplitude dos serviços pós-venda; relações privilegiadas com usuários e fornecedores; 

conhecimento do mercado e capacidade de se adequar às suas especificidades; capacitação 

tecnológica e produtiva; e qualidade e produtividade dos recursos humanos. 

 

Figura 9 - Dimensão Estrutural dentro do estudo de Esser et al (1994) 

Fonte: Adaptado de Meyer-Stamer (2001) 

Como o conceito de competitividade de Porter (2004) está intima e estritamente 

relacionado à firma, considera-se que, mesmo avaliando o ambiente onde a firma está inserida, 

é possível identificar os recursos e competências da firma na construção dessa competitividade. 

Sendo assim, por relacionar a competitividade com a capacidade e recursos da firma, os 

construtos teóricos utilizados pelo autor se adequam à dimensão empresarial. Logo, os fatores 

competitivos da dimensão empresarial encontrados na obra de Porter (2004), são as cinco forças 

competitivas: entrantes potenciais, compradores, fornecedores, substitutos e concorrentes 

na indústria. 

Ao analisar os fatores de competitividade presentes no estudo de Van Duren et al 

(1991), percebe-se que os fatores da dimensão empresarial são justamente aqueles classificados 

como fatores controlados pela empresa: estratégia, produtos, tecnologia, treinamento, 

P&D, custos e contratos. 

De acordo com a análise do estudo de Harrison e Kennedy (1997), os fatores 

competitivos aplicáveis à dimensão empresarial são os destacados a seguir: desenvolvimento 
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e adoção de tecnologias (sob perspectiva de influência da firma), custos e condições de 

obtenção dos insumos (sob perspectiva de influência da firma), grau de diferenciação, 

economias de escala e escopo e fatores externos. 

O estudo de Ambastha e Momaya (2004) avalia a competitividade com foco na 

firma, de modo que a dimensão empresarial pode ser identificada no estudo dos autores com a 

nomenclatura nível de firma. Assim como nos outros casos, também estão inseridos nesse 

contexto, os fatores da dimensão que o autor denomina de indústria, sempre que estiverem sob 

o nível de influência da firma. Portanto, estão inclusos na dimensão empresarial todos os fatores 

competitivos detalhados no estudo, sejam eles fatores do tipo ativo, processo ou desempenho. 

Uma vez classificadas as dimensões da competitividade, através da análise das 

abordagens competitivas, foi possível delimitar o escopo do estudo como sendo a dimensão 

empresarial. Considerando essa delimitação, o conhecimento detalhado da dimensão a ser 

estudada foi obtido através da análise dos fatores competitivos nela inseridos. Nessa análise 

foram avaliados todos os fatores de competitividade apresentados, no nível mais específico, 

conforme Figura 10. 

A competitividade das organizações é impactada diretamente pelos fatores acima 

identificados. A partir de cada estudo, aqui discutido, os autores demonstram diferentes visões 

da formação da competitividade. As diferenças encontradas entre esses estudo não determinam 

a inconsistência de nenhum deles, ao contrário, cada um contribuiu para a geração de 

conhecimento, de modo complementar. É mister lembrar que o resultado desses trabalhos foram 

consequência do contexto no qual eles foram realizados e fatores como objetivo do trabalho, 

setor de aplicação, classificação da pesquisa, abrangência do estudo, entre outros, contribuíram 

para que cada um tivesse suas especificidades. 

Reconhecendo a relevância individual de cada trabalho, foi realizada uma análise 

com o intuito de organizar os fatores de competitividade, de modo que todos os estudos 

apresentados pudessem ser aproveitados como construtos teóricos do trabalho atual. Essa 

análise realizou o agrupamento dos fatores de competitividade a partir de suas similaridades, 

possibilitando a convergência da literatura apresentada em uma classificação. 
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Figura 10 - Fatores da competitividade empresarial 

Fonte: Elaboração própria 
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A primeira associação possibilitou a separação dos fatores em oito grupos distintos: 

financeiro, fornecimento, mercadológico, processos, produto, qualidade, recursos humanos e 

tecnologia da informação. Devido ao tipo de associação realizada, os fatores ligados 

diretamente à estratégia: Estratégia (VAN DUREN et al, 1991) e Estratégia Competitiva 

(AMBASTHA; MOMAYA, 2004) podem ser enquadrados em todos os grupos, pois eles 

determinam suas características. Sendo assim, esses fatores foram retirados do agrupamento, 

com a ressalva de que a ausência destes não se dá por sua irrelevância, mas pela otimização 

visual, já que pelo entendimento de que influenciam e são influenciados pelos demais fatores 

de forma direta, estariam repetidos em todos os grupos. 

Em análise mais detalhada, foi possível identificar similaridades entre os fatores de 

diferentes grupos, sendo possível sintetizar o agrupamento inicial. Nessa segunda fase, alguns 

grupos de fatores tiveram seu entendimento ampliado, de forma que absorveram outros fatores 

de competitividade. Por outro lado, as características de alguns grupos possibilitaram a 

dispersão de seus fatores, nos demais agrupamentos formados. Ao final, foi possível determinar 

quatro grupos de fatores distintos: financeiro, fornecimento, mercadológico e processos: 

 Financeiro: Consiste nos fatores diretamente relacionados com os custos e 

resultados financeiros da empresa. Esse conjunto de fatores é especialmente importante, pois 

diversos autores utilizam os resultados financeiros das companhias como indicadores de 

competitividade. Mesmo os autores que recriminam o uso exclusivo do desempenho financeiro 

como indicador, concordam que estes são fatores determinantes para a competitividade. Além 

de possibilitar a determinação do ganho competitivo, os fatores aqui classificados também 

podem contribuir para a aquisição de competitividade; 

 Fornecimento: O fatores aqui classificados remetem aos relacionamentos de 

fornecimento. Como exemplo desses fatores temos tanto o poder de barganha dos fornecedores, 

como a reorganização da estrutura de fornecimento, a redução de escopo e quantidade de 

fornecedores. Esses fatores representam os elos a montante da cadeia, responsáveis, em grande 

parte, pela determinação das características dos insumos (custo, qualidade, meios de obtenção, 

entre outros) da empresa; 

 Mercadológico: Dizem respeito ao fatores relativos ao mercado no qual a 

empresa está inserida. O mercado deve ser entendido como o ambiente onde a empresa concorre 
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com outras na fabricação de produtos e/ou execução de serviços, buscando maior retorno 

possível. Nesse grupo estão as relações de competitividade entre as empresas, bem como o 

relacionamento com os clientes; 

 Processos Internos: O entendimento desses fatores considera os processos de 

forma ampla, onde estão inseridos processos de produção, processos organizacionais, 

desenvolvimento de produtos e outros. Esses fatores informam como a empresa realiza suas 

atividades, desde o treinamento até a redução no tempo de produção. 

Essa releitura dos fatores de competitividade, que pode ser visualizada através da Tabela 

1, será utilizada na quantificação da influência das estratégias ambientais na aquisição de 

competitividade. 

Partindo do princípio de que a competitividade é composta pelos fatores 

apresentados, se torna possível não só identificar a influência das estratégias ambientais para a 

aquisição de competitividade, mas também, como as estratégias ambientais influenciam cada 

um dos fatores que compõem a competitividade. 

Para tanto, se faz necessário a utilização de indicadores que representem esses 

fatores de competitividade. Indicadores podem ser definidos como representações quantitativas 

de um objeto observado. Dessa forma, para realizar medidas em relação aos fatores de 

competitividade é preciso eleger métricas, que representem esses fatores. 

Dentre os fatores específicos apresentados pelos diversos autores, é possível 

identificar alguns que podem ser utilizados como indicadores de forma direta, como é o caso 

da produtividade, economia de escala, eficiência, tempo de produção e assim por diante. Em 

outros casos, é necessário identificar a métrica específica que represente o fator, como por 

exemplo, quantidade de produtos da empresa/quantidade de produtos disponíveis no mercado 

para variedade do produto; horas de treinamento/funcionário ou quantidade de cursos 

ofertados na empresa para o fator treinamento. 

Dentre os fatores descritos, para utilização de alguns deles como indicadores se faz 

necessário o desenvolvimento de uma métrica específica que avalie o fator em questão, devido 

à amplitude de sua definição, como é o caso da qualidade e inovação. 
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Tabela 1 - Framework dos Fatores de Competitividade Empresarial 

 
Fatores de Processos Internos 

Fatores 

Financeiros 
Fatores Mercadológicos 

Fatores de 

Fornecimento 

Porter 

(2004) 
- - 

- Poder de negociação dos compradores 

- Ameaça de novos entrantes 

- Ameaça de produtos/serviços 

substitutos 

- Rivalidade entre as empresas existentes 

- Poder de negociação 

dos fornecedores 

Esser 

(1994) 

- Aumento da eficiência 

- Redução do tempo de produção e 

montagem 

- Redução da armazenagem 

- 

- Facilitação da comercialização - Uso do Just in Time 

- Redução do escopo de 

fabricação 

- Redução da quantidade 

de fornecedores diretos 

Coutinho 

e Ferraz 

(1993) 

- Escalas de operação 

- Origem e direção do progresso 

técnico 

Estruturas empresariais na relação 

com consumidores 

- Práticas de importação e exportação 

- Propriedade dos meios de produção 

- Capacidade de se adequar às suas 

especificidades 

- Capacitação tecnológica e produtiva 

- Produtividade dos recursos humanos 

- 

- Distribuição geográfica e faixa de renda 

dos consumidores 

- Requisitos impostos aos produtos 

- Acesso a mercados internacionais 

- Formas e custos de comercialização 

predominantes 

- Grau de concentração da indústria 

Potencialidade de alianças com usuários e 

concorrentes 

- Grau de Verticalização e diversificação 

setorial e ritmo 

- Origem e direção do progresso técnico 

Regras de conduta na relação com 

consumidores 

- Meio ambiente e competidores 

- Sistema fiscal tributário incidente 

- Qualidade e amplitude dos serviços pós-

venda 

- Atributos dos insumos 

- Potencialidade de 

alianças com 

fornecedores 

- Relações Privilegiadas 

com fornecedores 
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Fatores de Processos Internos 

Fatores 

Financeiros 
Fatores Mercadológicos 

Fatores de 

Fornecimento 

- Relações privilegiadas com usuários 

- Conhecimento do mercado 

Van 

Duren 

(1991) 

- Treinamento 

- Contratos 

- Tecnologia 

- P&D 

- Produtos 

- Custos - Condições de demanda 

- Ambiente do comércio internacional 

- Preço dos insumos 

- Contratos 

Ambastha 

e 

Momaya 

(2004) 

- Estrutura da empresa 

- Cultura da empresa 

- Tecnologia 

- Recursos (RBV) 

- Competências 

- Flexibilidade e Adaptabilidade 

- Processos de RH 

- Projeto e Implantação de talentos 

- Inovação 

- Sistemas e T.I. 

- Manufatura 

- Design 

- Variedade do produto 

- Criação de valor 

- Desenvolvimento de novos produtos 

- Eficiência; - Produtividade 

- Qualidade; - Diferenciação 

-Desempenho 

Financeiro 

-Rentabilidade 

- Preço 

- Custo 

- Marketing 

- Market Share 

- Satisfação dos clientes 

- Gestão de relacionamento 

- Poder de persuasão 

- Gestão de 

relacionamento 

- Poder de persuasão 

Harrison 

e 

Kennedy 

(1997) 

- Aumento da produtividade 

- Aumento da Qualidade 

- Qualidade do produto 

- Economias de escala e escopo 

- Custo dos 

insumos 

- Propaganda 

- Serviço 

- Custo dos insumos 

- Qualidade dos insumos 

- Coordenação dos 

insumos 
Fonte: Elaboração própria
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Como exemplificação de indicadores para os fatores de fornecimento temos: 

quantidade de fornecedores diretos, custo dos insumos, poder de barganha com fornecedor e 

resultado final da avaliação de desempenho de contratos. 

Os fatores financeiros possuem maior relação com indicadores, de modo que, quase 

sempre, podem ser utilizados de forma direta. Alguns exemplos de indicadores financeiros são: 

lucratividade, custo do produto, rentabilidade, liquidez, endividamento, prazo médio de 

recebimento, prazo médio de pagamento, giro do estoque e assim por diante. 

No caso dos fatores mercadológicos, alguns indicadores passíveis de uso são: 

abertura de novas empresas em determinado período de tempo, quantidade de produtos 

vendidos em relação à quantidade de produtos solicitados inicialmente, participação de 

mercado, grau de diversificação do setor, evolução dos tributos dos produtos no tempo, entre 

outros. 

Por fim, mas não menos importante, os fatores de processos internos podem ser 

representados pelos seguintes indicadores: espaço ocupado para armazenagem, tempo de 

produção e montagem, capacidade de produção, quantidade de produtos desenvolvidos e/ou 

otimizados, resultados financeiros de novos desenvolvimentos em relação ao investimento 

realizado em P&D, eficiência, grau de diferenciação dos produtos e da empresa no mercado e 

outros. 

Neste capítulo foi possível identificar os fatores competitivos existentes na 

literatura, como também classificá-los em uma categoria unificada, possibilitando a análise da 

competitividade de modo mais detalhado. Além disso, o Framework dos Fatores de 

Competitividade servirá de base para a escolha do indicador de competitividade para cada um 

dos fatores, conforme será detalhado adiante. O conhecimento exposto no capítulo a seguir diz 

respeito às estratégias ambientais que, em conjunto com o exposto neste capítulo, servirá de 

base para o desenvolvimento do instrumento de pesquisa.
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CAPÍTULO 3 -  ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS 

Nessa etapa do trabalho será apresentado o referencial teórico relativo às estratégias 

ambientais. Além das descrições das estratégias ambientais já levantadas por Alves (2013), será 

realizada análise dessas estratégias, demonstrando como seus conteúdos se permeiam. Essa 

análise permitirá também selecionar e apresentar as estratégias ambientais mais relevantes para 

este trabalho e que serão utilizadas neste estudo de caso. 

3.1. Identificação das Estratégias Ambientais 

A questão ambiental é abordada nas empresas a partir de diferentes maneiras. Há 

aquelas que optam pela Produção Mais Limpa, enquanto outras preferem instaurar um Sistema 

de Gestão Ambiental ou mesmo Auditoria Ambiental etc. Com a mesma diversidade de 

abordagens, temos também uma grande variedade de nomenclaturas para defini-las. A partir do 

uso dessas abordagens ambientais, ocorreram estudos sobre as mesmas, gerando a necessidade 

de classificá-las utilizando uma nomenclatura específica. Os termos utilizados variam entre 

tecnologias, técnicas, ferramentas, estratégias, dentre outros. 

O estudo de Alves (2013) utiliza o termo estratégia ambiental ao se referir à essas 

abordagens. No estudo em questão, o autor realizou uma extensa revisão bibliográfica, além de 

consultas a especialistas, identificando as estratégias ambientais existentes, bem como as 

classificando em quatro dimensões distintas. Alves (2013) e o autor deste trabalho fazem parte 

do mesmo grupo de pesquisa, que abarca ainda mais pesquisas voltadas ao incentivo da 

utilização de estratégias ambientais. Portanto, este trabalho é complementar ao estudo de Alves 

(2013), que forneceu o embasamento teórico necessário sobre as estratégias ambientais. Dito 

isso, o estudo de Alves (2013) será utilizado no tocante à identificação das estratégias 

ambientais, pois entende-se que a abrangência desse estudo contempla todas as investigações 

necessárias para o levantamento dessas estratégias, fazendo com que a busca de outros autores 

seja desnecessária. 

Segundo Alves (2013, p. 69), as estratégias ambientais podem ser descritas como 

“a forma pela qual as organizações se mobilizam interna e externamente, na criação de 
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ferramentas táticas ambientais que possam responder de forma positiva aos impactos 

ambientais causados pelos seus processos produtivos”. 

O objetivo de Alves (2013, p.25) foi “analisar quais são as estratégias de gestão 

ambiental implantadas na indústria Millenium Inorganic Chemicals Cristal Global, e quais 

fatores de pressão (endógenos e exógenos) influenciam essas estratégias de gestão ambiental.” 

Para isso, o citado autor priorizou a identificação das estratégias utilizadas pelas indústrias para 

gerenciar seus impactos ambientais, identificou os fatores determinantes dessas estratégias em 

diferentes ramos de atividade e espaço geográficos, verificou quais fatores endógenos e 

exógenos exerciam influência nas ações de gestão ambiental da empresa estudada e analisou a 

existência de diferença entre os fatores determinantes das estratégias ambientais  sob a 

perspectiva do porte e setor da empresa. (ALVES, 2013) 

Segundo Alves (2013) por não haver consenso na literatura especializada, nacional 

e internacional (tendo sido realizada pesquisa bibliográfica em periódicos e livros), a respeito 

da uniformização das estratégias ambientais, o referido autor criou um modelo conceitual 

agrupando quatro dimensões, que por sua vez envolvem o conjunto de estratégias ambientais 

existentes: Gestão de resíduos, Gestão ambiental, Responsabilidade Socioambiental e 

Economia ambiental. Foi então possível para o autor classificar cada estratégia ambiental dentro 

de uma dessas quatro dimensões estratégicas. De acordo com Alves (2013) a utilização dessa 

metodologia facilitou o entendimento sobre a forma como essas estratégias estão ligadas às 

organizações, de modo que as relações entre as estratégias e as organizações seriam semelhantes 

dentro de cada dimensão. 

Posteriormente, o autor, acima citado, validou seu modelo conceitual aplicando a 

Técnica Delphi com especialistas nacionais e internacionais, através de um questionário 

contendo as trinta estratégias por ele levantadas e agrupadas nas quatro dimensões propostas, 

as quais sofreram alterações até que, após três rodadas de questionário, análise de dados e 

consulta final, foi possível definir um modelo que relaciona as estratégias ambientais às 

empresas, através do seu agrupamento em quatro dimensões distintas.  

O mesmo autor ainda realizou um estudo de caso na indústria Cristal Global, 

inserida no setor de mineração, identificando quais estratégias eram utilizadas por esta empresa. 

A primeira etapa do trabalho de Alves (2013), que identifica as estratégias ambientais 
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existentes, definindo um modelo relacional com as firmas, é a seção de seu trabalho que foi 

utilizada nesse estudo, já que abarca o referencial teórico necessário sobre estratégias 

ambientais. O detalhamento que segue das estratégias ambientais, utiliza a descrição presente 

no estudo de Alves (2013, p. 69-101), bem como pesquisa de caráter complementar realizada 

pelo autor deste trabalho. 

 Tratamento de Efluentes 

Com o intuito de minimizar os danos causados ao ambiente por meio dos seus 

processos industriais, essa estratégia denominada de tratamento de efluentes diz respeito à 

maneira pela qual as organizações irão tratar os recursos usados nos seus processos industriais, 

para que estes não sejam fontes de contaminação e geradores de impactos ambientais. 

Essa estratégia contribui de maneira significativa para um melhor desempenho 

ambiental na organização, uma vez que, além da redução das emissões de contaminantes, as 

estratégias de tratamento de efluentes podem gerar benefícios para a empresa pela diminuição 

dos custos de produção e seu melhor posicionamento no mercado, além de garantir uma maior 

eficiência do processo resultando em uma melhor qualidade do produto. 

 Inventário de Resíduos Sólidos 

De acordo com a resolução do CONAMA Nº 313 de 29 de outubro de 2002, o 

Inventário de Resíduos Sólidos pode ser definido como um conjunto de informações sobre a 

geração, características, armazenamento, transportes, tratamento, reutilização, reciclagem, 

recuperação e disposição final dos resíduos gerados pelas indústrias. 

Nesse contexto, entende-se que essa estratégia influência de maneira significativa 

na forma pela qual as organizações tratam seus dejetos, uma vez que, a partir da separação e 

controle destes resíduos a mesma poderá criar novas estratégias, como também um sistema de 

gerenciamento destes resíduos, para que os mesmo sejam descartados na melhor maneira 

possível sem acarretar danos ao meio ambiente. 

 Projeto para o meio ambiente (Design for Environment-DFE) 

Essa estratégia contempla as questões ambientais durante todo o desenvolvimento 

do produto até a sua distribuição. Deste modo, procura integrar um conjunto de atividades e 
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disciplinas que historicamente eram tratadas separadamente, tanto em termos operacionais 

quanto estratégicos, como saúde e segurança dos trabalhadores e consumidores, conservação 

dos recursos, prevenção de acidentes e gestão de resíduos. 

Nessa estratégia as organizações podem criar projetos para desmontagem de 

produtos, reciclagem, facilitação do descarte, reutilização de componentes, redução de consumo 

de energia, redução de riscos crônicos entre outros, mas sempre considerando as questões 

ambientais. 

 Reuso 

De acordo com Barbieri (2011), reusar significa usar os resíduos da mesma forma 

em que foram produzidos no próprio estabelecimento que os gerou, como por exemplo, 

reaproveitar os restos de matérias-primas, utilizar o calor antes de dissipado no ambiente de 

trabalho para preaquecimento, usar a água servida para esfriar algum equipamento antes de 

tratá-la entre outros. 

Essa estratégia também pode ser entendida no processo de remanufatura de alguns 

produtos como peças e componentes, ou seja, a reutilização destes, nos mesmos ou em novos 

equipamentos. A remanufatura apresenta-se nessa dimensão como um tipo especial de 

reutilização, uma vez que além de ser pensada como reuso em um processo de produção, pode 

ser vista como uma estratégia de competitividade que gera um retorno ambiental e financeiro 

para as organizações. 

 Ecodesign 

Essa estratégia tem como foco principal o uso e desuso dos produtos, levando em 

consideração o processo de fabricação dos produtos e também o modo pelo qual estes serão 

mostrados para os seus consumidores, ou seja, as ações de marketing também estão diretamente 

ligadas aos objetivos do Ecodesign. 

Essa estratégia ambiental é vista como uma solução viável para o crescente interesse 

em questões ambientais como o crescimento com baixa emissões de carbono e gases de efeito 

estufa em geral, com consequente desenvolvimento sustentável (LEE et al, 2014) . 
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De acordo com Pauw et al (2014 p. 175) o ecodesign também pode ser entendido 

como um “conceito de integração de considerações ambientais na concepção dos produtos, e 

como tal pode ser visto como um termo geral para todas as abordagens relacionadas com a 

sustentabilidade ambiental no projeto.”  

 Logística Reversa 

Esta estratégia pode ser entendida como a forma pela qual as organizações 

responsabilizam-se e comprometem-se com o retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo 

ao processo produtivo ou aos negócios, através de um processo logístico.  

O retorno por sua vez, acontece através do monitoramento e levantamento de 

informações através de vários canais de distribuição, o que agrega valor aos produtos de 

diversas maneiras, como: ecológico, econômico, logístico, imagem positiva da organização, 

entre outros. 

 Reciclagem 

Consiste no tratamento de resíduos de modo a torná-los novamente aproveitável na 

fonte produtora, seja na mesma cadeia, reciclagem interna, ou em unidades produtivas 

diferentes, reciclagem externa (BARBIERI, 2011). 

Esse processo pode ser benéfico ao meio ambiente à medida que reduz as 

necessidades de matérias-primas originais, o que beneficia as organizações ao diminuírem o 

uso de recursos, gerando por usa vez, redução nos seus custos de produção. 

Nesse sentido e ainda de acordo com o autor para que a estratégia de reciclagem 

tenha êxito é necessário que os resíduos gerados sejam acondicionados e estocados em locais 

adequados até que cheguem a quantidade planejada para o seu transporte até o estabelecimento 

do reciclador. 

 Eficiência Energética 

As políticas de eficiência energética têm como um dos seus objetivos principais 

reduzir o consumo de energia requerido para processar determinado produto ou serviço, bem 

como assegurar o nível de qualidade e segurança requerido para tal produção. 
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A eficiência energética não é apenas estratégia essencial para diminuição dos gases 

do efeito estufa e melhoramento das políticas de mudanças climáticas. Outros benefícios estão 

diretamente associados ao uso de energia de forma eficaz, entre eles: redução nos investimentos 

de infraestrutura de energia, baixa dependência de combustíveis fósseis, aumento na 

competitividade empresarial e melhoria do bem estar do consumidor (LOPES; ANTUNES; 

MARTINS, 2012). 

 Consumo de Água 

Essa estratégia visa analisar e criar meios nas organizações para um consumo 

consciente, onde os recursos naturais usados nos seus processos produtivos sejam usados da 

melhor forma possível, mas especificamente os recursos hídricos, visando sempre reduzir a 

quantidade de água usada na sua produção, como também responsabilizar-se pela forma como 

será utilizado este recurso. 

Uma vez que, a má utilização da água pelas indústrias como, por exemplo, o 

lançamento de seus esgotos em um rio ou lago sem o devido tratamento, poderá acarretar em 

níveis de poluição que dificultem ou impeçam o uso por outros usuários de um determinado 

corpo hídrico. Nesse contexto surge a necessidade do comprometimento ambiental nas 

organizações. 

Atualmente a gestão de recursos hídricos é um grande desafio, já que muitas regiões 

sofrem de escassez de água, devido ao uso irrestrito deste recurso ao redor do mundo (RISCH 

et al, 2014). Sendo assim, essa estratégia é de suma importância para atender de forma eficaz 

as necessidades da população mundial. 

 Produção Mais Limpa (P+L) 

A Produção Mais Limpa é definida como uma abordagem de proteção ambiental 

ampla que considera todas as fases do processo de manufatura ou ciclo de vida do produto, com 

o objetivo de prevenir e minimizar os riscos para seres humanos e meio ambientes a curto e 

longo prazo. 
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Nessa abordagem as organizações usam as estratégias de produção mais limpa 

como uma mudança de enfoque na abordagem das questões ambientais, ou seja, o foco que 

antes era no controle de poluição, passar a ser na prevenção. 

Willers et al (2014) explica que essa estratégia utiliza níveis de classificação para 

prevenção e controle da poluição, sendo prioritária a prevenção, através da eliminação ou 

redução de desperdícios e emissões na fonte (nível 1). Os autores detalham que, se ainda houver 

algum desperdício, este deve ser de reinserido no processo produtivo, através de uma 

reciclagem interna para recuperar insumos e matérias-primas (nível 2) e que a reciclagem 

externa (nível 3) só deve ser utilizada quando não for mais possível reciclar internamente.  

A necessidade de priorização pela redução na fonte, faz com que a produção mais 

limpa seja uma estratégia ambiental estreitamente relacionada com a inovação. Segundo 

Silvestre e Silva Neto (2014) a inovação chega a ser um requisito para a adoção da produção 

mais limpa. Através da utilização de métodos inovadores é possível modificar as características 

do processo e do produto para que haja redução de desperdício e emissões na fonte. 

 Prevenção e Controle da Poluição 

De acordo com a NBR ISO 14001 (2006), a prevenção à poluição está relacionada 

com o uso de práticas e materiais ou produtos que evitem, reduzam ou controlem a poluição, 

os quais podem incluir reciclagem, tratamento, mudanças no processo, mecanismos de controle, 

uso eficiente dos recursos e substituição de materiais. 

Essa abordagem tem como objetivo prevenir e controlar a redução dos poluentes 

gerados durantes os seus processos industriais. Nesse sentido, essa estratégia combina duas 

preocupações ambientais que são básicas: o uso sustentável dos recursos e o controle da 

poluição. 

Segundo Yilmaz, Anctil e Karanfil (2014) as indústrias sofrem constantes pressões 

para melhorar o desempenho ambiental de processos de manufatura através do princípio de 

hierarquia de desperdício, que prioriza a prevenção da poluição e minimização de desperdício 

às técnicas de tratamentos fim-de-tubo. É possível identificar diversas abordagem de prevenção 

da poluição aplicáveis, de forma individual ou combinada, em cada processo de manufatura 

existente. (YILMAZ; ANCTIL; KARANFIL, 2014) 
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 Minimização da MP 

A estratégia de minimização de matéria prima busca reduzir ao máximo os resíduos 

gerados durante o processamento da sua produção, fazendo com que estes sejam utilizados da 

melhor maneira possível, para que não sejam fontes de poluição e degradação ambiental. 

Essa estratégia assemelha-se a estratégia de produção mais limpa, no entanto, 

diferencia-se ao tentar otimizar o uso da matéria prima desde o seus processos administrativos, 

e também ao considerar os controles automatizados da produção para minimizar as perdas. 

 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

Os sistemas de gestão ambiental possibilitam as organizações um tipo de controle 

do impacto das suas atividades produtivas ao meio ambiente, beneficiando a organização ao 

passo que promove um melhoramento no seu desempenho ambiental.  

No entanto, os sistemas de gestão ambiental (SGA’s) não podem ser vistos apenas 

como algumas ações pontuais no tratamento de questões ambientais. O SGA precisa de 

definições claras por parte da organização no que se refere à definição de objetivos, 

coordenação das atividades e avaliação dos resultados obtidos. Assim, entende-se que para um 

bom funcionamento de uma estratégia de SGA é necessário o envolvimento de diferentes 

segmentos da organização e a integração das diversas atividades empresariais. 

Um dos grandes benefícios dessa estratégia para as organizações é acompanhar a 

melhoria dos resultados da organização no que diz respeito ao tratamento das questões 

ambientais, e estes resultados por sua vez, podem ser obtidos com menos recursos, uma vez que 

no SGA as ações são planejadas e coordenadas de modo sistêmico.  

Para Albertini (2014) é fato que a implementação de sistemas de gestão ambiental 

possibilita a melhoria no desempenho ambiental das empresas. É através desta estratégia 

ambiental que as companhias direcionam seus esforços para identificar e gerenciar suas práticas 

ambientais de modo sistemático (GRANLY; WELO, 2014) 

 ISO 14001 

A norma ISO 14001, integra uma série de normas da ISO de gestão ambiental, no 

entanto, esta norma em si especifica os requisitos para que um sistema de gestão ambiental 
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capacite uma organização a desenvolver e implementar políticas e objetivos que levem em 

consideração requisitos legais e informações sobre aspectos ambientais significativos (NBR 

ISO 14001, 2006). 

Esta norma é baseada na metodologia conhecida como Plan-Do-Check-Act 

(PDCA): Planejar- Executar – Verificar – Agir, e tem como objetivo principal o processo de 

melhoria continua. 

Embora essa estratégia (norma) seja considerada como instrumento de gestão 

ambiental de autocontrole, não apresentando, portanto, o mesmo nível de pressão que 

mecanismos do tipo comando e controle (leis e normas ambientais), ela passa a funcionar 

indiretamente como um mecanismo de comando e controle. Isso ocorre principalmente porque 

a organização ao implantar e certificar um SGA, é compelida a cumprir a legislação ambiental 

a ela aplicável em virtude de ser dos requisitos mandatários do sistema (SEIFFERT, 2011). 

A ISO 14001 é um dos mais bem conceituados guias internacionais para sistemas 

de gestão ambiental que determina os critérios de um sistema de gestão ambiental, bem como 

os critérios para a certificação de uma empresa, disponibilizando um framework que pode ser 

seguido pela organização, não importando seu porte, atividade ou setor. (PRAJOGO; TANG; 

LAI, 2014) 

 Política Ambiental 

De acordo com a NBR ISO 14001 (2006), a política ambiental se refere aos 

princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental, conforme 

formalmente expresso pela alta administração. Neste sentido, a política ambiental de uma 

organização provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas ambientais. 

Podemos entender que essa estratégia ao ser implantada pelas organizações poderá 

dizer claramente o quão ela está comprometida e engajada com as questões ambientais nos seus 

processos produtivos. 

 Auditoria ambiental 

A auditoria ambiental pode ser definida como um processo sistemático, 

documentado, e independente para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para  
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determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos (NBR ISO 19011, 2002)  

De acordo com Barbieri (2011), um programa de auditoria ambiental de uma 

organização deve definir por escrito os objetivos de cada auditoria, incluindo a respectiva 

frequência de cada uma das atividades. Ainda segundo o autor, esses objetivos devem incluir, 

expressamente, a avaliação do SGA existente e a determinação da conformidade com a política 

e o programa da organização, bem como o cumprimento das disposições regulamentares 

relevantes em matéria ambiental. 

Nesse contexto, pode-se perceber que os processos de auditorias ambientais podem 

ocasionar benefícios estratégicos para as organizações, entre eles o levantamento das 

conformidades e não conformidades no seu sistema de gestão ambiental, como também a 

elaboração de um plano de ação que possa beneficiar a organização na formulação de estratégias 

corretivas e preventivas, no que se refere à conformidade ou não, do seu sistema de gestão 

ambiental. 

 Licenciamento Ambiental 

De acordo com a resolução CONAMA Nº 237 de 19 de dezembro de 1997 o 

Licenciamento Ambiental é definido como o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou ainda daquelas que sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 

técnicas aplicáveis ao caso. A necessidade de licenciamento ambiental dependerá do porte e 

das características da atividade ou empreendimento. 

Essa estratégia exige cuidados por parte do empreendedor, uma vez que, os seus 

processos produtivos podem ter certa dinâmica e não se adequarem a licença que foi concedida. 

Para tanto, isso precisa ser exposto de modo claro no EIA/RIMA (Estudo de Impacto 

Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental), que são instrumentos que resultarão no 

licenciamento ambiental. 

Essa estratégia pode alavancar diversos benefícios ambientais para a organização, 

entre eles uma melhora na imagem organizacional perante os órgãos de comando e controle, 
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melhoria nos processos produtivos por serem planejados e acompanhados, facilidades na 

aquisição de financiamentos entre outros. 

 Análise de Ciclo de Vida (ACV) 

Seiffert (2011) afirma que a análise do ciclo de vida dos produtos deve ser realizada 

considerando-se o produto em uma abordagem do berço ao túmulo, ou seja, tudo o que entra 

no processo produtivo, desde energia, água, matéria-prima, insumos etc., até a fase do descarte 

do produto e suas implicações ambientais. 

Essa estratégia ambiental privilegia as organizações que a adotam por ter um total 

controle dos impactos ambientais causados pelos seus produtos e serviços, este controle por sua 

vez, poderá ser fonte de vantagem competitiva por dar a possibilidade das organizações criarem 

mecanismo que diminuam os impactos ambientais causados pelos seus processos produtivos, 

como também repensar o seu modelo de produção a fim de reduzir custos com matéria prima e 

reutilizar as mesmas quando possível. 

Para Martensson  e Westerberg (2014) dois aspectos importantes dessa estratégia 

são o pensamento baseado no ciclo de vida do produto e o fato da empresa assumir a 

responsabilidade pelos impactos ambientais do produto ao longo de sua cadeia de valor. De 

acordo com Fantin et al (2014) a análise do ciclo de vida possibilita avaliar os impactos 

ambientais potenciais em todo o ciclo de vida do produto, além de identificar possibilidades de 

melhorias. 

Segundo Huttunen, Manninen e Leskinen (2014), é importante envolver os 

stakeholders no processo de análise de ciclo de vida, já que: possibilita a utilização de limites 

mais relevantes do sistema e definições de problema que tenham impacto significativo nos 

resultados; direciona a análise do ciclo de vida de forma mais eficaz e; melhorar a precisão dos 

resultados e aceitação dos próprios stakeholders. 

 Protocolo Verde 

Segundo Seiffert (2011), o Protocolo Verde é uma estratégia firmada entre o 

Governo Federal através de seus Ministérios e bancos oficiais brasileiros, incorporando a 

variável ambiental na gestão e concessão de crédito oficial e benefícios fiscais com o objetivo 
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de criar mecanismos que evitem a utilização destes créditos e benefícios fiscais em atividades 

e empreendimentos que sejam prejudiciais ao meio ambiente. 

Essa estratégia por sua vez, busca um alinhamento das organizações com as 

questões ambientais, ou seja, possibilita a essas organizações a criação de uma política 

ambiental que privilegie as questões ligadas ao meio ambiente, na elaboração e execução dos 

seus projetos. Deste modo, ao trabalharem nessa perspectiva estarão adquirindo benefícios 

fiscais concedidos pelas esferas do poder público. 

De acordo com o exposto acima se percebe que ao incorporarem essa estratégia as 

organizações passam a atender aos dispositivos legais no que tange as questões ambientais, que 

por sua vez possibilitam benefícios financeiros e também benefícios de competitividade. No 

entanto, o não cumprimento dessa legislação implicará automaticamente na perda de tais 

benefícios.  Outro aspecto importante a ser citado sobre essa estratégia é o incentivo por parte 

das organizações financeiras ao desenvolvimento de políticas socioambientais nas organizações 

que aderem a esse protocolo. 

 Gestão da Qualidade Ambiental Total (TQEM) 

Segundo Banerjee (2001), o TQEM (Total Quality Environmental Management) 

pode ser entendido como uma expansão das técnicas usadas na Administração da Qualidade 

Total (Total Quality Management-TQM), incluindo os aspectos ambientais, ou seja, é um 

processo que examina todos os custos ambientais envolvidos em cada etapa da fabricação, 

distribuição, consumo e descarte dos produtos. 

O diferencial dessa estratégia em relação à Administração da Qualidade Total é que 

em todo o seu ciclo de produção o foco será no ambiental. Assim, durante todo o seu processo 

produtivo e também no seu relacionamento com os seus stakeholders a organização terá que 

inserir a variável ambiental, deste modo, a degradação ambiental e poluição serão variáveis a 

serem ponto de partida nos processos realizados pela organização. 

Nesse sentido ao trabalharem com essa estratégia as organizações poderão conhecer 

quais impactos estarão causando ao ambiente, e isso resultará em uma melhoria na qualidade 

dos seus produtos e serviços, além de oferecer benefícios econômicos para a mesma. 
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 Ecoeficiência 

A estratégia de ecoeficiência tenta orientar as organizações sobre o impacto causado 

pelos seus processos produtivos, visando criar alternativas que possam reduzir esse impacto no 

ambiente externo e interno, mas ainda de forma a ofertar bens e serviços com qualidade e a 

níveis competitivos.  

De acordo com Dias (2011), essa estratégia tem três objetivos centrais: redução do 

consumo dos recursos (minimização de materiais, água e solo etc.), redução do impacto na 

natureza (minimização das emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de desperdícios e 

a dispersão de substâncias tóxicas) e a melhoria do valor do produto (fornecimento de mais 

benefícios aos clientes, através da funcionalidade1, flexibilidade2 e modularidade do produto3). 

No entanto, para que essa estratégia tenha êxito se faz necessário que as 

organizações que optem pela mesma repensem o seu modelo de produção. O World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) aponta sete fatores para se alcançar com êxito 

a Ecoeficiência: redução da intensidade do uso de materiais, diminuição da demanda intensa de 

energia, redução e dispersão de substâncias tóxicas, incentivo à reciclagem dos materiais, 

maximização do uso sustentável dos recursos renováveis, prolongação da vida útil dos produtos 

e o incremento da intensidade dos serviços. (WBCSD, 2014) 

Diante do exposto acima, pode-se concluir que, a estratégia de Ecoeficiência requer 

uma total integração entre a organização e os seus stakeholders, para que se possam minimizar 

os impactos negativos provenientes do consumo de ambos. 

Cespi et al (2014) complementam a definição de ecoeficiência como sinônimo de 

eficiência industrial, com a redução do consumo de energia e recursos fazendo com que o 

prefixo “eco” seja aplicável tanto ao termo ecológico como econômico. Portanto, a 

ecoeficiência é uma estratégia importante para o desenvolvimento sustentável, já que melhora 

                                                           
1 Produtos funcionais: capacidade de um produto de satisfazer as necessidades do usuário em suas necessidades 

declaradas e implícitas, dentro de um determinado contexto de uso. 
2 Flexibilidade: a maneira como as empresas gerenciam o tempo, a produção, o desenvolvimento e introdução de 

novos produtos. 
3 Modularidade é uma estratégia para construir processos ou produtos complexos a partir de pequenos subsistemas 

que podem ser desenvolvidos individualmente, mas que funcionam como um conjunto integrado. 
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a eficiência econômica e ecológica das empresas, conseguindo maior valor com menores 

quantidades de insumos e perdas. (HENRIQUES; CATARINO, 2014) 

 Responsible Care 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM, 2011), a 

implementação do Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável (Responsible Care) 

proverá as empresas de uma ferramenta que as permitirá desenvolver de maneira simples, 

objetiva e efetiva, os temas relacionados à saúde, segurança e meio ambiente. 

No que se trata especificamente das questões relacionados ao meio ambiente, essa 

estratégia, ao ser implantada passa a fornecer a organização condições para que possam 

estabelecer requisitos que funcionem como instrumentos para uma atuação responsável e 

comprometida com as questões ambientais, saúde e segurança. 

Ainda de acordo com a ABIQUIM (2011), um Sistema de Gestão do Programa de 

Atuação responsável deve ser implementado e melhorado continuamente pela empresa. Para 

tanto, essa estratégia possui 10 elementos que são fundamentais para uma atuação positiva do 

programa, são estes: liderança e compromisso, identificação dos aspectos e perigos, e avaliação 

dos impactos e riscos, requisitos legais, objetivos metas e indicadores de desempenho, normas 

(procedimentos, instruções, controles operacionais e controle de processos), comunicação, 

capacitação e comportamentos das pessoas, auditorias, incidentes (não conformidades, ações 

preventivas e corretivas) e análise do sistema de gestão. 

De modo geral pode-se entender que a estratégia do Programa de Atuação 

Responsável possibilita as organizações por meio das práticas citadas acima considerar aspectos 

como, saúde, segurança e meio ambiente, em todas as fases do ciclo de vida de seus produtos e 

serviços. Dessa forma, esta estratégia contribui para uma melhor qualidade de vida dos seus 

colaboradores, como também desenvolve produtos e serviços que levam em consideração os 

seus impactos causados ao ambiente, reduzindo-os o máximo possível. 

 Apoio a ONGS ambientais 

 O apoio a Organizações Não Governamentais por parte das empresas e 

organizações públicas e privadas tem se mostrado uma estratégia de respostas no que se refere 
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ao comportamento ambiental destas organizações, uma vez que, as ONGS são consideradas 

como fontes de pressão para um bom comportamento ambiental das organizações. 

Diante do exposto acima se entende que essa estratégia pode ser vista como o modo 

pelo qual as Organizações Não Governamentais influenciam os processos produtivos das 

organizações em geral, e modo pela qual estas, respondem as estas pressões fazendo com que 

mostrem o seu compromisso com processos produtivos sustentáveis e comprometidos com o 

meio ambiente. 

 No entanto, esse compromisso pode ser firmado através de parcerias das 

organizações com as ONGs, fazendo com que ambas operem juntas em busca de um 

desenvolvimento alinhado com as políticas de desenvolvimento sustentável. 

 Educação Ambiental 

Os níveis de degradação ambiental podem associar-se aos padrões de consumo da 

sociedade, onde o nível de educação ambiental poderá atuar com ponte em busca de um modelo 

de crescimento econômico, que esteja de acordo com os princípios do desenvolvimento 

sustentável. 

A estratégia de educação ambiental está diretamente ligada à forma pela qual as 

organizações tanto públicas como privadas, atuam de modo a conscientizar os seus 

colaboradores e partes envolvidas nos seus processos produtivos, para que estes contribuam 

para uma melhoria da qualidade ambiental, através de padrões de consumo sustentável. Como 

também, no fortalecimento de uma ética socioambiental que leve em conta a construção de uma 

sociedade justa e com novos valores ambientalmente sustentáveis. 

Nesse contexto, conclui-se que essa estratégia é de fundamental importância para 

um bom desempenho ambiental das organizações, uma vez que ela atuará como fonte 

propulsora para a conscientização ambiental das pessoas que envolvem seus processos, 

tornando-se assim, mais competitiva e comprometida ambientalmente. 
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 Valoração Ambiental 

Os recursos ambientais de modo geral possuem valores, uma vez que a natureza 

tem valor intrínseco, como os serviços ecossistêmicos, e a estratégia de valoração ambiental 

pode ser vista como umas das formas pelas quais as organizações irão valorar esses recursos. 

 São muitos os métodos usados para a valoração econômica ambiental, esses 

métodos visam à criação de técnicas que possam analisar as preferências dos seres humanos 

pelos recursos ou serviços ambientais, ou seja, as compensações que as pessoas estarão 

dispostas a pagar pela melhoria ou incremento dos recursos naturais. 

Essa estratégia possibilita fazer uma estimativa dos diferentes custos (sociais, por 

exemplo) que estão associados ao uso dos recursos ambientais, como também permite 

incorporar os benefícios sucedidos do uso de tais recursos. 

 Baseado nesse contexto pode-se entender que a estratégia de valoração 

ambiental é um processo complexo, e que envolve diferentes atores sobre uma perspectiva 

econômica e ambiental, e a sua execução por sua vez acarretará em benefícios ou custos diretos 

e indiretos.  

 Passivo ambiental 

Para Ribeiro e Lisboa (2000), os passivos ambientais podem ter como origem 

qualquer evento ou transação que reflitam a interação da empresa com o meio ecológico, cujo 

sacrifício de recursos econômicos se dará no futuro, como: aquisição de ativos para contenção 

de impactos ambientais (chaminés, depuradores de água); aquisição de insumos que serão 

inseridos no processo de produção para que este não produza resíduos tóxicos; pagamento de 

multas por infrações ambientais e outros. 

O contexto econômico no qual se encaixa essa estratégia, pode-se perceber que as 

organizações que possuem passivos ambientais têm de certo modo obrigações com os danos 

que os seus processos produtivos causaram ou causam ao meio ambiente, e uma forma de arcar 

com tal prejuízo seria através de penalidades econômicas. 

Deste modo, se houver agressão ao meio ambiente via organização, a mesma deverá 

ser reconhecida no mesmo momento em que ocorreram, ou quando tomou-se conhecimento 
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sobre a agressão. Em termos contábeis essa estratégia pode ser entendida como sendo as 

obrigações que as empresas têm em decorrência a sua responsabilidade social perante os seus 

aspectos ambientais. 

 Mercado de Crédito de Carbono 

Essa estratégia é iniciada ao serem selecionadas as indústrias com maior potencial 

poluidor, e a partir de então são selecionadas metas para a redução de suas emissões. Deste 

modo as empresas recebem bônus que são equivalentes a uma tonelada de poluentes para 

negociarem a partir das suas responsabilidades. No entanto, as indústrias que não conseguirem 

bater a meta de redução progressiva, acabam tendo que comprar bônus de outras organizações 

que foram mais comprometidas e conseguiram reduzir suas emissões. 

Podemos entender que a estratégia de mercado de carbono usada por algumas 

indústrias, é uma das formas encontrada por elas para continuarem a produzir sem preocupar-

se com os impactos causados pelas emissões de gases a partir dos seus processos produtivos, 

contudo, vale ressaltar que essa estratégia também possibilita às organizações o incentivo a 

criação de alternativas para redução dessas emissões, uma vez que ao atuar nesse mercado, 

podem afetar a saúde financeira da organização. De acordo com Carballo-Penela e Castromán-

Diz (2014) incentivos econômicos desse tipo ajudam empresas com baixa capacidade financeira 

a implementar estratégias ambientais por conta própria. 

 Compensação Ambiental 

De acordo com Seiffert (2011b), a compensação ambiental pode ser definida como 

um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos não mitigáveis ocorridos 

quando da implantação de empreendimentos, e identificados no processo de licenciamento 

ambiental. Segundo a autora, no Brasil estes recursos são destinados às unidades de 

conservação para a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Por mais que existam críticas na literatura sobre a maneira pela qual as organizações 

compensam os impactos provenientes dos seus processos produtivos, essa estratégia pode 

beneficiar a organização, uma vez que, ao inserir a preocupação ambiental na implantação de 

um novo empreendimento, ela estará melhorando a sua imagem organizacional perante os seus 
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stakeholders, e também poderá ter benefícios econômicos junto a entidades responsáveis, além 

de atuar de forma proativa. 

 Princípio do Poluidor Pagador (PPP) 

 Essa estratégia é entendida como a forma monetária encontrada pelas 

organizações para compensarem os danos ambientais causados por suas atividades produtivas. 

Por mais que existam severas críticas na literatura no que diz respeito a este princípio, essa 

estratégia é uma forma que as organizações encontram para responder aos seus impactos ao 

meio ambiente. 

Essa estratégia está fortemente ligada a aspectos econômicos e financeiros, o que 

leva as organizações a terem uma atenção maior, uma vez que, estes poderão afetar a 

lucratividade e consecutivamente a competitividade da organização. 

Por fim, podemos verificar que o uso dessa estratégia ambiental contribui para uma 

utilização mais racional dos recursos naturais por parte das organizações, como também, um 

maior controle sobre o descarte dos seus rejeitos, uma vez que, o não cumprimento destes, 

poderá acarretar custos financeiros para a organização. 

 Seguro Ambiental 

O seguro ambiental garante o acesso aos recursos financeiros a repristinação total 

do dano causado ao ambiente. O princípio de reparação integral do dano ambiental fica 

assegurado, pela utilização do seguro ambiental, ocorrendo o mesmo se o poluidor estiver em 

estado de insolvência  (BASILIO, 2007). 

Essa estratégia tem bases no princípio do poluidor pagador exposto anteriormente, 

onde o poluidor tem responsabilidades sobre os seus impactos. Mas, a contratação dessa 

estratégia pelos assegurados deve ser levada em consideração alguns requisitos como: porte 

natureza, localização, atividades produtivas, entre outros.  

A seguradora ficará em constante vigilância para que não ocorram acidentes e 

impactos ambientais, e consecutivamente pagamentos de multas indenizatórias.   
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Diante do exposto, pode-se concluir que o seguro ambiental é uma estratégia usada 

pelas organizações, para de certa forma, minimizar os seus impactos ambientais utilizando 

meios cabíveis (indenizações) para ressarcir tais danos. 

A partir das informações levantadas é possível identificar a relevância de cada uma 

das estratégias ambientais e as diversas formas e áreas de atuação. Uma análise qualitativa mais 

detalhada por parte do autor deste trabalho, identificou as relações de abrangência entre essas 

abordagens, que podem ser visualizadas na Figura 11. 

Dentre as estratégias levantadas por Alves (2013) percebe-se que algumas delas 

possuem o escopo mais amplo ao ponto de ter outras estratégias ambientais fazendo parte de 

sua aplicação. Dentre elas, pode-se citar o Ecodesign, Produção mais Limpa e Sistema de 

Gestão Ambiental, cujo conteúdo engloba o conteúdo de outras estratégias ambientais 

identificadas por Alves (2013). 

 

 
Figura 11 - Abrangência das estratégias ambientais 

Fonte: Elaboração própria 

No próximo tópico, será demonstrado, frente a tantas opções, como foi realizada a 

seleção das estratégias ambientais utilizadas no estudo. 
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3.2. Seleção das Estratégias Ambientais 

Para selecionar as estratégias ambientais relevantes para este trabalho foram 

utilizados 4 (quatro) critérios distintos, cuja utilização está detalhada no Capítulo 4 - Método 

de Pesquisa. Os critérios foram criados pelo pesquisador deste trabalho, que priorizou a escolha 

das estratégias ambientais com características mais adequadas para o estudo em questão, 

levando em consideração, dentre outras coisas, as características do setor petroquímico. A 

seguir esses critérios serão brevemente comentados para que o leitor possa compreender a razão 

da seleção das estratégias ambientais, informadas no final da seção. 

1- A estratégia ambiental deve ser executável pela empresa. Se a estratégia 

analisada for executada pelo governo, órgãos de fiscalização, ONG, ou qualquer instituição 

terceira, diferente da própria firma, ela não deve ser selecionada. Isso porque o presente estudo 

busca identificar a competitividade gerada por, e incentivar a utilização de, estratégias 

ambientais adotadas pelas empresas. 

Sempre que a estratégia ambiental for executada por outra instituição ou pessoa, 

não haverá influência da empresa nessa estratégia, demonstrando que a mesma não se encontra 

na esfera empresarial. Esse conceito parece simples, mas por vezes foi necessária análise 

minuciosa para determinar se a estratégia ambiental em questão deveria ou não ser selecionada. 

Esse fato é atribuído à complexidade de algumas estratégias ambientais, as quais incorporam 

vários atores em sua aplicação. 

2- É necessário existir a opção de adoção por parte da empresa. A estratégia 

ambiental que, de alguma forma, for obrigação da empresa, explicitada em normas, leis, 

políticas públicas e/ou governamentais, dentre outras, não deve ser selecionada. A razão desse 

critério é que as empresas não necessitam de incentivo ou justificativa para executar ações que 

são obrigatórias. As informações sobre o impacto que cada estratégia ambiental tem na 

competitividade das organizações são necessárias para auxiliar a tomada de decisão por parte 

da empresa sobre quais estratégias ambientais utilizar. Quando há obrigação por parte da 

empresa, não existe tomada de decisão, que é uma característica essencial da competitividade 

na esfera empresarial. 
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3- Utilizar a estratégia mais abrangente. A partir da análise dos conceitos das 

estratégias, é possível observar a existência de estratégias mais abrangentes a ponto de englobar 

outras mais simples. Em alguns casos, determinada estratégia é uma etapa de outra estratégia. 

Conhecer essa relação é importante para selecionar as estratégias mais completas e com maior 

capacidade de apresentar maiores benefícios à empresa. 

Um exemplo dessa situação pode ser vista a partir da análise da estratégia de 

Tratamento de Efluentes que por si só já traz vários benefícios a uma organização. Entretanto, 

ao realizá-la se está realizando uma parte da estratégia de Prevenção e Controle da Poluição, 

que por sua vez é um elemento da Produção Mais Limpa. Logo, a Produção mais Limpa 

apresenta um escopo mais abrangente que engloba, ao mesmo tempo, o Tratamento de 

Efluentes e a Prevenção e Controle da Poluição, trazendo os benefícios das duas estratégias. 

4- Relevância e evidência da estratégia para o estudo de caso. Em última 

instância, foi utilizado critério relativo ao ambiente onde o estudo está sendo realizado. Sabendo 

que há um número máximo de estratégias ambientais que podem ser analisadas, por questões 

de viabilidade do questionário, e que uma quantidade maior que esse máximo se encaixa nos 3 

(três) critérios iniciais, o critério responsável pela seleção final corresponde justamente a uma 

análise qualitativa que levou em consideração a relevância da estratégia ambiental pra a 

empresa e setor avaliados, bem como a evidência dessa estratégia como prática no mercado 

atual. 

Portanto, para fins deste trabalho, a partir desses critérios foi possível selecionar 

cinco estratégias ambientais para a análise: Análise do Ciclo de Vida (ACV), Ecodesign, 

Logística Reversa, Produção mais Limpa (P+L) e Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

Neste capítulo foram identificadas as estratégias ambientais e a relação de 

permeabilidade existente entre elas. Além dessas informações, foi possível selecionar as 

estratégias relevantes para a pesquisa. Os elementos expostos nestes últimos dois capítulos 

subsidiarão a elaboração do instrumento de pesquisa. Não só o instrumento de pesquisa, como 

também todo o processo metodológico, foi detalhado no tópico a seguir, destinado ao método 

de pesquisa.
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CAPÍTULO 4 -  MÉTODO DE PESQUISA 

No presente capítulo será explanada a metodologia utilizada durante o 

desenvolvimento do trabalho, sob quatros aspectos distintos: e caracterização da pesquisa, 

campo de estudo, procedimentos metodológicos e instrumento de pesquisa. Enquanto o 

primeiro classifica a pesquisa em relação a seus objetivos, abordagens e procedimentos 

técnicos, o segundo aspecto identifica delimita o campo de aplicação do estudo, características 

do setor, cadeia produtiva e empresa onde será realizado o estudo. O terceiro aspecto, 

procedimentos metodológicos, detalha os procedimentos utilizados para alcançar cada um dos 

objetivos específicos do trabalho. Por fim, o quarto aspecto trata do instrumento de pesquisa de 

modo específico, já que ele tem importância crucial neste trabalho. Neste último aspecto, é 

possível identificar como os diferentes procedimentos metodológicos se combinam para formar 

o questionário, instrumento de pesquisa chave para a obtenção dos resultados da pesquisa. 

4.1. Caracterização da Pesquisa 

Todas as pesquisas possuem um núcleo de procedimentos comuns, entretanto, cada 

uma delas tem suas próprias peculiaridades. Justamente por esse motivo que nenhum tipo de 

pesquisa pode ser tomado como autossuficiente, pois na prática se utiliza de vários tipos de 

pesquisa de forma mesclada, utilizando um ou outro tipo de forma predominante. 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Dentro da caracterização dessa pesquisa, identificam-se aspectos relativos à 

natureza da pesquisa, aos seus objetivos, à abordagem utilizada e aos procedimentos técnicos 

escolhidos. 

4.1.1. Quanto à natureza 

Esta pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa aplicada. Segundo 

Prodanov e Freitas (2013) esse tipo de pesquisa tem como objetivo gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Segundo a definição dos autores, 

esse tipo de pesquisa se difere da pesquisa básica, pois esta, mesmo tendo o intuito de gerar 
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novos conhecimentos úteis para o avanço da ciência, não possui aplicação prática prevista, 

envolvendo interesses universais ao invés de interesses locais. 

Portanto, o estudo em questão se caracteriza como pesquisa aplicada, pois tem o 

intuito de gerar conhecimento a respeito do grau de influência que as estratégias ambientais 

possuem na competitividade da empresa estudada, bem como possibilitar a comparação da 

contribuição de cada estratégia ambiental para a competitividade. Além disso, será possível 

determinar o grau de influência das estratégias competitivas, não só na competitividade como 

um todo, mas em cada um dos fatores que a compõe. Com isso, será possível obter informações 

específicas sobre quais estratégias ambientais são mais relevantes para obtenção de 

competitividade no mercado da empresa estudada. 

4.1.2. Quanto aos objetivos 

Nesse aspecto, o estudo pode ser classificado sob duas perspectivas, seguindo o 

proposto por Prodanov e Freitas (2013), exploratória e descritiva. O estudo em questão se 

caracteriza como uma pesquisa exploratória descritiva, pois proporciona uma maior 

familiaridade com o problema através da pesquisa bibliográfica, como também visa estabelecer 

uma relação entre variáveis (SILVA; MENEZES, 2005). 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa exploratória possibilita, em 

sua fase inicial, definição e delineamento do assunto a ser estudado. Ainda segundo os mesmo 

autores, esse tipo de pesquisa possui planejamento flexível e geralmente envolve: levantamento 

bibliográfico, entrevistas com atores que tiveram, ou ainda possuem, experiência prática com o 

problema, além da análise de exemplos que estimulem a compreensão do problema estudado. 

Por outro lado, o estudo também pode ser classificado como descritivo, pois 

possibilita o estabelecimento de relações entre variáveis, envolvendo o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tal qual o questionário (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Dessa forma, o estudo pode ser considerado descritivo, pois busca classificar a 

influência das estratégias ambientais sobre a competitividade da empresa, através da relação 

entre variáveis ambientais e de competitividade, estabelecendo relação de causalidade ente as 

mesmas. Também tem característica de pesquisa exploratória, já que proporciona uma nova 
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visão do problema (PRODANOV; FREITAS, 2013) ao relacionar de modo quantitativo as 

estratégias ambientais e a competitividade. 

4.1.3. Quanto à abordagem 

As investigações quantitativas atuam em níveis de realidade, tendo como objetivo 

principal, trazer à tona dados, indicadores e tendências observáveis. Esse tipo de pesquisa 

possibilita abarcar um grande aglomerado de dados tornando-os inteligíveis, através da 

utilização de variáveis (MINAYO; SANCHES, 1993). 

A análise qualitativa, por sua vez, considera a realidade subjetiva dos indivíduos 

envolvidos como algo relevante e necessário, que contribui para o desenvolvimento da 

pesquisa. A abordagem qualitativa da pesquisa engloba diversas técnicas de interpretação que 

buscam descrever, decodificar e traduzir o entendimento de um fenômeno específico 

(MIGUEL, 2010). 

É usual para alguns autores não diferenciar abordagem qualitativa de quantitativa 

por considerarem que a pesquisa quantitativa também é qualitativa. (PRODANOV; FREITAS, 

2013). A partir das características desse estudo, é possível classificá-lo como um estudo que 

possui abordagem combinada com predominância quantitativa. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a maneira pela qual pretende-se analisar 

o problema ou fenômeno e o enfoque adotado são os determinantes da abordagem da pesquisa. 

Dessa forma, o tipo de abordagem utilizada na pesquisa, dependerá dos interesses do 

pesquisador, bem como do tipo de estudo por ele desenvolvido. Além disso, é necessário 

ressaltar que essas abordagens estão interligadas e são complementares. Na Tabela 2 é possível 

comparar a pesquisa quantitativa e qualitativa a partir de diversos pontos. 

Ao analisar o quadro, percebe-se que esse estudo pode ser classificado de ambas as 

formas, dependendo do ponto de comparação utilizado. Em relação ao foco da pesquisa, o 

trabalho pode ser classificado como quantitativo, pois busca mensurar a influência das 

estratégias ambientais na competitividade. Quanto às raízes filosóficas são encontrados traços 

de ambas classificações, já que o estudo baseia seu referencial em estudos empíricos enquanto 

busca definir a interação entre as estratégias ambientais e a maneira com a qual elas influenciam 
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a competitividade. Em relação às frases associadas percebe-se uma preponderância da pesquisa 

quantitativa, através principalmente do uso do termo estatístico. 

Tabela 2 - Comparação entre pesquisa qualitativa e quantitativa 

     Fonte: Adaptado de PRODANOV e FREITAS (2013) 

Quanto às metas de investigação, tem-se, novamente, a presença de ambas 

classificações de pesquisa, pois enquanto é realizada a descoberta e descrição das abordagens 

de competitividade, bem como da generalização dessas características competitivas em um só 

modelo, todo o estudo está voltado para a confirmação e descrição da influência das estratégias 

ambientais na competitividade. De acordo com o ambiente, esse estudo pode ser classificado 

como qualitativo, visto que o ambiente analisado não é controlado artificialmente, mas é o 

ambiente natural que está sob avaliação.  

Com relação à amostra, o presente trabalho pode ser classificado como quantitativo, 

visto que utilizou amostra ampla em relação à população avaliada. A coleta de dados também 

classifica a pesquisa como quantitativa, pois utiliza questionário com escala likert como 

principal instrumento de pesquisa. Finalmente, o modo de análise também possibilita a dupla 

classificação, já que o trabalho realizará uma análise dedutiva dos dados estatísticos, enquanto 

o pesquisador irá analisar esses resultados de modo que eles possam ser explicados à luz da 

teoria existente.  

Ponto de Comparação Pesquisa Qualitativa Pesquisa Quantitativa 

Foco da Pesquisa 
Qualidade (natureza e 

essência) 

Quantidade (quantos, 

quanto) 

Raízes filosóficas 
Fenomenologia, interação, 

simbólica 

Positivismo, empiricismo, 

lógico 

Frases associadas 

Trabalho de campo, 

etnografia, naturalismo, 

subjetivismo 

Experimental, empírico, 

estatístico 

Metas de investigação 

Entendimento, descrição, 

descoberta, generalização, 

hipótese 

Predição, controle, 

descrição, confirmação, 

teste de hipótese 

Ambiente Natural, familiar Artificial, não-natural 

Amostra 
Pequena, não-

representativa 
Grande, ampla 

Coleta de dados 

Pesquisador como 

principal instrumento 

(entrevista, observação) 

Instrumentos manipulados 

(escala, teste, questionário 

etc.) 

Modo de análise 
Indutivo (pelo 

pesquisador) 

Dedutivo (pelo método 

estatístico) 
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4.1.4. Quanto aos procedimentos técnicos 

Os procedimentos técnicos podem ser definidos como a maneira pela qual obtemos 

os dados necessários para a pesquisa. Esses procedimentos não são mutuamente excludentes, 

na verdade alguns, como a pesquisa bibliográfica, fazem parte de diversos, nesse caso todos, 

tipos de estudo. Dentre as perspectivas existentes, tem-se: pesquisa documental, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa experimental, pesquisa de campo, estudo de caso, pesquisa-ação, 

pesquisa participante, pesquisa ex-post-facto e levantamento (survey) (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). 

Quanto aos procedimentos técnicos percebe-se que o estudo utilizou da pesquisa 

bibliográfica ao fazer o levantamento das abordagens competitivas na literatura especializada, 

bem como na seleção das estratégias ambientais. A pesquisa bibliográfica também resultará no 

input necessário para a elaboração do instrumento de pesquisa, responsável por determinar a 

contribuição quantitativa das estratégias ambientais para a competitividade. 

Nessa pesquisa também foi utilizado o levantamento (survey) em uma das fases da 

pesquisa, já que foi necessário entender a correlação entre as estratégias ambientais e os fatores 

competitivos analisados. 

O levantamento (survey) envolve a interrogação direta daqueles cujo 

comportamento desejamos conhecer, através de algum tipo de questionário. Ainda segundo os 

autores, a solicitação de informações é realizada a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema, para que, após coleta dos dados, se proceda com a análise quantitativa e obtenção 

das conclusões. Dentre as principais vantagens desse procedimento técnico, estão: 

conhecimento direto da realidade; economia e rapidez; quantificação. (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). 

O questionário utilizado contém questões a respeito da influência de cada estratégia 

ambiental sobre os fatores de competitividade na esfera empresarial, utilizando a escala likert e 

será aplicado com os tomadores de decisão da empresa avaliada. 

A caracterização da pesquisa foi de suma importância para a definição dos 

procedimentos metodológicos utilizados na execução do estudo. Essa relação, assim como o 

resumo da caracterização da pesquisa, podem ser visualizadas na Figura 12. 
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Figura 12 - Estrutura Metodológica 

Fonte: Elaboração própria 

4.2. Procedimentos Metodológicos 

Nesta subseção serão descritos procedimentos específicos necessários para a 

execução do estudo. Esses procedimentos estão relacionados à maneira que o estudo será 

conduzido e às ações que serão tomadas para a obtenção dos objetivos estabelecidos. 

4.2.5. Quanto à identificação e seleção das estratégias 

ambientais relevantes 

Para alcançar o objetivo de Identificar e Selecionar as estratégias ambientais 

relevantes para o estudo foi necessária uma revisão bibliográfica sobre o tema na literatura 

especializada, primeiramente identificando as estratégias ambientais existentes, a partir do 

estudo de Alves (2013). O trabalho desse autor consistiu no levantamento bibliográfico das 

estratégias ambientais, bem como na classificação dessas estratégias, a partir da aplicação da 

técnica Delphi com especialistas da área de gestão ambiental. 
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A falta de consenso da literatura ocasionou um gap de conhecimento, gerando a 

oportunidade para o autor que, através da técnica Delphi, classificou as trinta estratégias 

ambientais levantadas em quatro dimensões: gestão de resíduos, gestão ambiental, 

responsabilidade socioambiental e economia ambiental. 

As estratégias ambientais identificadas e sistematizadas por Alves (2013) foram 

analisadas e selecionadas de modo a manter somente aquelas estratégias ambientais pertinentes 

ao presente estudo. Os critérios utilizados na seleção das estratégias ambientais são detalhados 

a seguir 

Primeiramente, a seleção das estratégias ambientais levou em consideração o 

escopo do estudo no âmbito da competitividade. Frente às dimensões da competitividade 

existentes, o presente trabalho está restrito à esfera competitiva relacionada à empresa, de modo 

que somente os fatores competitivos que estão sob influência da firma deverão ser considerados. 

Dessa forma, o escopo do estudo está restrito à competitividade na esfera da firma, denominada 

competitividade empresarial. 

Portanto, já que foram analisados somente os fatores competitivos relativos à 

empresa, entende-se que para se adequar ao escopo definido é necessário que as estratégias 

ambientais utilizadas sejam compatíveis com a perspectiva empresarial, ou seja, as estratégias 

ambientais relevantes para o estudo foram aquelas em que era possível haver influência por 

parte da empresa. Qualquer estratégia ambiental que não pudesse ser influenciada pelas firmas, 

estava fora de seu campo de ação e, portanto, fora do escopo do estudo. Logo, o primeiro critério 

utilizado determina que a estratégia ambiental deve ser executável pela empresa. 

O segundo critério analisa se a empresa possui espaço para optar pela adoção da 

respectiva estratégia ambiental. Dentre as estratégias ambientais descritas por Alves (2013), 

existem algumas que são requisitos legais para a operação da firma. Já que esse estudo tem o 

intuito de identificar as estratégias ambientais que contribuem de forma mais impactante para 

a competitividade das empresas, visando o incentivo da adoção dessas estratégias ambientais 

na companhia, torna-se sem sentido a análise de estratégia ambientais que devem, 

obrigatoriamente, ser utilizadas. Ou seja, as estratégias ambientais sob as quais existe obrigação 

legal da aplicação foram desconsideradas desse estudo. Portanto, o segundo critério utilizado 

determina que é necessário existir a opção de adoção por parte da empresa. 
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Foi utilizado ainda um terceiro critério, que tem relação com a abrangência de cada 

estratégia ambiental. Existem algumas estratégias ambientais, cujo escopo engloba outras, de 

modo que se torna desnecessário avaliar ambas. Para otimização do estudo e obtenção dos 

resultados mais amplos possíveis, esse critério excluiu do estudo as estratégias ambientais que 

estão inclusas em outras, de modo que houve a análise, somente, daquela mais abrangente. 

Portanto, o terceiro critério determina que deve-se utilizar a estratégia mais abrangente. 

Após a utilização desses três critérios foi possível diminuir a quantidade das 

estratégias ambientais de 30 (trinta) para 7 (sete). Entretanto, a utilização de 7 (sete) estratégias 

ambientais resultaria em um questionário demasiadamente extenso, inviabilizando sua 

aplicação. A partir do número viável de questões a serem utilizadas foi determinado o número 

máximo de 5 (cinco) estratégias ambientais para análise. Portanto, foi necessário aplicar um 

último critério de seleção para restringir as 7 (sete) estratégias ambientais já encontradas para 

5 (cinco). 

O critério utilizado foi a análise qualitativa que levou em consideração o setor de 

aplicação do estudo, bem como a relevância e evidência de cada estratégia ambiental no 

mercado atual. Ou seja, no quarto critério foi analisada a relevância e evidência da estratégia 

para o estudo de caso. Sendo assim, as estratégias ambientais selecionadas foram identificadas 

como sendo as 5 (cinco) estratégias mais relevantes no mercado e aplicáveis ao setor, dentre as 

7 (sete) estratégias pré-selecionadas. 

4.2.6. Quanto à identificação dos resultados das estratégias 

ambientais 

Para alcançar o objetivo Identificar os resultados provenientes da 

implementação de cada estratégia ambiental selecionada foi necessária uma revisão da 

literatura especializada, onde foram analisados trabalhos empíricos que identificaram os 

resultados das aplicações das diversas estratégias ambientais. 

A pesquisa desses trabalhos se deu através do portal de periódicos CAPES, 

utilizando palavras-chave relacionadas às estratégias ambientais e estudos de caso. Na pesquisa 

foram priorizados os trabalhos mais recentes, buscando estar em consonância com o estado da 

arte. Após o levantamento dos artigos, foram desconsiderados aqueles que, mesmo com as 
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palavras-chave utilizadas, tinham outro tema como foco ou não se tratavam de trabalhos 

empíricos. Dessa forma, o total de 33 artigos atenderam as especificações da pesquisa a escolha 

por trabalhos empíricos foi importante, pois traz mais consistência às questões utilizadas, já que 

os resultados encontrados são reais e comprovados e não resultados esperados a partir da teoria. 

A partir da análise desses artigos foi possível identificar 152 resultados positivos 

distribuídos em cinco estratégias ambientais. Após a análise inicial foi feito um agrupamento 

desses resultados, que substituiu a nomenclatura específica de cada autor por uma nomenclatura 

genérica sem prejuízo semântico. Dessa forma foi possível identificar 44 resultados positivos 

da aplicação de cinco estratégias ambientais distintas. A conclusão dessa análise, culminou na 

elaboração do Apêndice A. 

4.2.7. Quanto à identificação e seleção dos indicadores de 

competitividade relevantes para a pesquisa 

Visando alcançar o objetivo Identificar e Selecionar os indicadores de 

competitividade relevantes para a pesquisa foi necessário realizar o levantamento e análise 

detalhada da literatura especializada. Para atingir esse objetivo foi necessário, primeiramente, 

um levantamento bibliográfico no tema da gestão estratégica e competitividade. Após analisar 

a teoria voltada à competitividade foi possível classificar as dimensões competitivas dos estudos 

existentes em quatro dimensões, das quais uma delas, a dimensão empresarial, foi identificada 

como dentro do escopo dessa pesquisa. 

Uma vez delimitada a dimensão estratégica relacionada ao escopo da pesquisa, foi 

possível identificar os fatores de competitividade, de cada autor, relevantes para o trabalho. 

Essa identificação gerou uma nova análise necessária para reorganizar os fatores de 

competitividade, de forma que fosse possível categorizar os tipos de fatores que compõem a 

competitividade. 

Sabendo que é possível mensurar a competitividade, através dos fatores que a 

compõe, foi necessário determinar indicadores específicos para cada um desses fatores. Se o 

objetivo da pesquisa fosse diagnosticar a competitividade entre as empresas, no nível da 

indústria, levando em consideração a rivalidade das empresas seria possível utilizar um vasto 

conjunto de indicadores para cada um dos fatores de competitividade apresentados. Isso porque 
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grande parte das informações poderiam ser adquiridas através de dados primários, como por 

exemplo quantidade de produtos vendidos, quantidade de admissões/demissões, número de 

fornecedores, taxa de ocupação e eficiência das máquinas entre outros. 

Todavia, nessa pesquisa, os dados coletados são secundários e provenientes da 

aplicação de um questionário. Logo, a cada indicador adicionado ao questionário, haveria 

inserção de trinta e quatro novos questionamentos, já que o respondente teria de fazer a relação 

entre a influência de cada uma das estratégias ambientais no indicador específico. 

Portanto, a seleção dos indicadores de competitividade deteve-se, igualmente no 

caso das variáveis, na restrição de tamanho do questionário, tendo em vista que um questionário 

muito extenso inviabilizaria a aplicação. Sabendo que o número de indicadores por fator 

competitivo deveria ser igual para não enviesar a pesquisa, e o máximo de questionamento não 

poderia ultrapassar cento e cinquenta, devido ao alto tempo consumido para resposta, foi 

possível determinar que os fatores competitivos seriam representados por um indicador cada. 

Dessa forma, o total de questionamentos, na parte específica do questionário, foi de cento e 

trinta e seis. 

A escolha dos indicadores tomou como prioridade cada um dos fatores de 

competitividade apresentados pelos autores e sintetizados na Tabela 1 (p. 59). A análise 

determinou ser possível, em alguns casos, utilizar o próprio fator de competitividade como 

indicador, devido ao alto grau de especificação dos autores. Em outros casos a utilização é 

possível, mas havendo interesse na mensuração, é necessário determinar uma métrica 

específica. Nos demais casos, foi identificado a impossibilidade de utilizar o próprio fator como 

indicador. Esses fatores que não podem ser utilizados devido ao teor qualitativo direcionam o 

pesquisador para possibilidades de indicadores específicos. 

Foram utilizados dois critérios de seleção para os indicadores de competitividade. 

O primeiro levou em consideração a aplicação no setor, ou seja, o quão o indicador é aplicável 

e importante no setor estudado. O segundo critério considerou a possibilidade de replicação do 

questionário, analisando se o indicador é genérico o suficiente para ser utilizado em um outro 

estudo, comparativo ou não, que venha a ocorrer. Dessa forma, os indicadores escolhidos 

retratam a realidade da empresa e do setor onde ela está inserida, bem como, são genéricos o 

suficiente para que sejam passíveis de replicação em pesquisa posterior. 
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No caso dos fatores de processos internos, o indicador selecionado foi a eficiência 

operacional. Primeiramente esse indicador foi escolhido devido à alta relevância no que diz 

respeito aos processos internos. Partindo do pressuposto de que a empresa possui processos 

eficazes, ou seja, que alcançam os objetivos, é necessário primar pela eficiência desses 

processos, que determinará para a empresa a quantidade de retorno sobre o investimento. Esse 

indicador pode ser identificado diretamente no estudo de Esser et al (1994) que trata do fator 

micro aumento de eficiência. Ambastha e Momaya (2004) também identificam a eficiência 

como um fator da firma. O termo também pode ser identificado indiretamente na redução do 

tempo de produção e montagem; redução da armazenagem (ESSER et al, 1994), em escalas 

de operação (COUTINHO; FERRAZ, 1993) e na economia de escala (HARRISON; 

KENNEDY, 1997), No mais, o indicador de eficiência pode ser adequado para mensurar 

diversos outros fatores dos processos internos, tais como práticas de importação, 

treinamento, contratos, P&D, sistemas e TI, manufatura, entre outros (COUTINNHO; 

FERRAZ, 1993; VAN DUREN et al, 1991; AMBASTHA; MOMAYA, 2004). 

Para os fatores financeiros, o indicador rentabilidade foi o mais indicado. No caso 

desses fatores, quase todos podem ser utilizados diretamente como indicadores. Todavia, 

buscou-se utilizar um indicador palpável, mas que não fosse restrito como é o caso de preço e 

custo. Dessa forma, o indicador rentabilidade pode facilmente representar o desempenho 

financeiro, abarcando os resultados relativos a mudanças no preço e custo dos insumos e 

produtos. (VAN DUREN et al, 1991; AMBASTHA; MOMAYA, 2004; HARRISON; 

KENNEDY, 1997) 

A análise dos fatores mercadológicos demonstrou o market share como indicador 

ideal. Assim como a rentabilidade, esse indicador não representa somente os fatores causadores 

da competitividade, como também podem ser utilizados, e o são por muitos autores, para 

mensurar a competitividade adquirida. Logo, é possível, através desse indicador, mensurar o 

impacto que outros indicadores como poder de barganha dos compradores, facilitação na 

comercialização, aceso a mercados internacionais, relações privilegiadas com usuários, 

conhecimento do mercado, condições de demanda, ambiente no comércio internacional, 

satisfação dos clientes e poder de persuasão possuem nos fator mercadológico da 

competitividade. 
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No caso dos fatores de fornecimento a escolha foi mais complexa, pois algumas 

opções restringem a análise (ex: preço dos insumos), enquanto outras não delimitam o suficiente 

(ex: gestão de relacionamento). Ao final, foi definido o indicador poder de barganha com 

fornecedor, pois trata-se de um termo que é amplamente conhecido e ao qual é possível se 

atribuir uma escala. Além disso, esse indicador representa de forma satisfatória demais fatores, 

como poder de negociação dos fornecedores, redução da quantidade de fornecedores, 

potencialidade de alianças com fornecedores, relações privilegiadas com fornecedores, 

preço dos insumos, contratos, gestão de relacionamento e poder de persuasão (PORTER, 

2004; ESSER et al, 1994; COUTINHO; FERRAZ, 1993; VAN DUREN et al, 1991; 

AMBASTHA; MOMAYA, 2004; HARRISON; KENNEDY, 1997). 

Por fim, foi possível identificar quatro tipos distintos de fatores que compõem a 

competitividade, os quais foram utilizados para sua mensuração: fatores de fornecimento, 

fatores financeiros, fatores mercadológicos e fatores de processos internos. A escolha dos 

indicadores relevantes para uso no questionário utilizou como critério a representação dos 

fatores de competitividade identificados anteriormente. A formação e características do 

questionário utilizado estão descritos com maior detalhe no item 4.3 Instrumento de Pesquisa. 

4.2.8. Quanto a influência das estratégias ambientais na 

competitividade 

A fim de alcançar o objetivo Conhecer a influência de cada uma das estratégias 

ambientais na competitividade de uma empresa do setor petroquímico foi utilizado como 

instrumento de pesquisa um questionário no qual os respondentes, durante os dias 14 e 15 de 

agosto de 2014, identificaram o grau de influência de cada um dos resultados das estratégias 

ambientais nos indicadores relativos aos fatores de competitividade empresarial. 

A população estudada corresponde aos colaboradores que, de algum modo, são 

tomadores de decisão dentro da companhia e podem influenciar sua estratégia. Após análise da 

estrutura organizacional e cargos dos colaboradores foram identificados 90 colaboradores que 

compunham a população estudada. Portanto, a aplicação do questionário se deu de modo não 

probabilístico, com amostragem determinística. 
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Sabendo que para realizar análise fatorial se faz necessário obter a quantidade de 

respondentes cujo total seja no mínimo cinco vezes maior que o número de variáveis da 

dimensão avaliada (HAIR, 2006) e que a dimensão (estratégia ambiental) com maior número 

de variáveis totaliza 15 variáveis, foi determinado como mínimo o total de 75 questionários 

respondidos. Para a interpretação dos dados, os cargos específicos tiveram suas nomenclaturas 

modificadas com o intuito de impossibilitar a identificação da empresa e de aglutinar as funções 

semelhantes para análises estatísticas.  

A amostra do questionário foi não probabilística determinística, visto a importância 

de coletar respostas de colaboradores com conhecimento e poder de decisão. Para testar a 

confiabilidade desse questionário foi realizado o teste de alpha de cronbach, visto que através 

dele, é possível avaliar a consistência entre variáveis em uma escala múltipla. Esse coeficiente 

foi proposto por Lee J. Cronbach, em 1951, no artigo intitulado Coefficient alpha and the 

internal structure of tests. Segundo Hair (2006) o limite inferior geralmente aceito para o 

alpha de Cronbach é 0,7, podendo diminuir para 0,6 em pesquisas exploratórias. 

Por mais que o questionário utilizado tenha apresentado as variáveis de forma única 

e singular para otimizar e não enviesar a resposta, a tabulação dos dados agrupou as variáveis 

a partir das estratégias ambientais, de modo que as respostas ficaram estruturadas em uma 

matriz 5x4, demonstrando a influência das 5 estratégias de competitividade nos 4 fatores 

competitivos. Logo, foi necessário avaliar a consistência da resposta em cada uma dessas 

relações, visto o conjunto delas, internamente, mede o mesmo construto. Portanto, foram 

gerados 9 (nove) alphas de cronbach, um para cada iteração do questionário. 

A partir da análise estatística desse questionário, foi possível determinar a 

influência das estratégias ambientais em cada fator da competitividade, bem como quais 

resultados das estratégias ambientais foram críticos para o resultado estatístico encontrado. 

Também prosseguiu-se com a análise fatorial dos dados, buscando identificar 

variáveis latentes que pudessem sintetizar os resultados ambientais gerados pelas estratégias 

avaliadas. A análise fatorial é uma técnica de análise multivariada, que segundo Mingoti (2005), 

permite a análise simultânea de medidas múltiplas para cada indivíduo ou objeto em análise.  

Para analisar a adequação da análise fatorial foi realizada a medida de adequação 

da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin. De acordo com Malhotra (2006) o índice varia de 0 a 1, 
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sendo que valores a partir de 0,5 demostram que a análise fatorial é adequada. Outro índice de 

adequação utilizado foi o teste de esfericidade de Barlett, que examina a hipótese das variáveis 

não estarem correlacionadas na população, ou seja, da matriz de correlação ser zero entre 

variáveis distintas. (MALHOTRA, 2006) 

Ao presumir que os fatores encontrados pela análise não serão correlacionados, o 

pesquisador deve utilizar a rotação ortogonal. Entretanto, se há presunção de correlação entre 

os fatores, é mais adequada a utilização da rotação oblíqua. Como não foram encontrados 

estudos similares para corroborar quaisquer dos pressupostos, foram realizados os dois tipos de 

rotação. Para realizar a rotação ortogonal foi utilizado o método Varimax, enquanto que para a 

rotação oblíqua foi utilizado o método Oblimin. 

Quanto ao nível de significância, trata-se da probabilidade de rejeitar a hipótese de 

nulidade (H₀) quando ela é verdadeira, e deve ser estabelecido antes do teste ser executado 

(VIEIRA, 2010). Em outras palavras, antes de realizar um teste, o pesquisador deve estabelecer 

o valor máximo da probabilidade de errar quando diz que existe diferença entre os grupos 

quando na verdade essa diferença não existe. Nesse trabalho o nível de significância usado para 

todos os testes foi de 5%. 

Os dados obtidos foram digitados e armazenados no programa Microsoft Excel 

versão 2010. O banco de dados foi exportado para o software R versão 3.1.1, o qual foi utilizado 

neste trabalho como principal ferramenta para realizar as análises estatísticas, testes estatísticos 

e cálculos matemáticos, gerando uma melhor visualização dos resultados. 

O resultado final do trabalho, uma vez validado pela banca de defesa de dissertação, 

servirá de fonte para elaboração de um relatório que será entregue à diretoria da companhia. 

Dessa forma, a diretoria terá conhecimento da situação da organização, tendo a capacidade de 

utilizar o conhecimento gerado para implementar a(s) estratégia(s) ambiental(is) ideal(is) para 

a empresa.  

4.3. Instrumento de Pesquisa 

Para atingir o objetivo do estudo foi necessário medir a influência das estratégias 

ambientais na competitividade. Para tanto, os instrumentos de pesquisa utilizados foram a 
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bibliografia e o questionário. A bibliografia possibilitou a identificação e seleção das estratégias 

ambientais mais relevantes para o estudo, bem como as variáveis a serem utilizadas no 

questionário, as quais podem ser divididas em variáveis ambientais e indicadores de 

competitividade.  

Para a utilização do questionário como instrumento de pesquisa, este foi divido em 

duas partes. A primeira etapa foi composta por questões relativas ao perfil do respondente e à 

sua opinião sobre a relevância dos indicadores de competitividade em relação à realidade do 

mercado no qual a empresa está inserida.  A segunda etapa, por sua vez, possibilitou determinar 

o grau de influência das variáveis ambientais nos indicadores de cada fator de competitivo. O 

questionário pode ser visualizado no Apêndice C.  

A utilização do questionário teve como objetivo final a resposta de sentenças como 

esta Quantifique a influência da utilização de um Sistema de Gestão Ambiental na 

aquisição de competitividade, para cada uma das estratégias ambientais. Entretanto, sentenças 

desse tipo presumem tanto que o questionado conhece as estratégias ambientais, como que sua 

resposta não será influenciada por experiências prévias dele com qualquer uma dessas 

estratégias. 

Como nenhum desses pressupostos podem ser utilizado no estudo de caso, as 

estratégias ambientais foram desmembradas em variáveis que foram utilizadas no questionário. 

Vale ressaltar que tais variáveis são os resultados empíricos encontrados no levantamento 

bibliográfico. 

Essa metodologia de desmembramento é corroborada por Hair (2006), que diz que 

para realizar uma análise fatorial o objeto a ser analisado deve ser estruturado em dimensões, 

que por sua vezes serão compostas por variáveis. É mister informar que para nosso estudo não 

haverá mais de uma dimensão para um mesmo objeto estudado, na verdade, cada estratégia 

ambiental será um objeto distinto, visto que não é analisado aqui um macro contexto formado 

pelo conjunto das estratégias ambientais, mas a influência dessas estratégias na 

competitividade, cada uma a seu modo. 

Para deixar mais claro: esse estudo poderia ter sido feito somente com uma 

estratégia ambiental, de modo que o objeto de estudo, a estratégia ambiental, teria uma só 

dimensão e diversas, no mínimo dez, variáveis. O resultado seria a influência da estratégia 
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ambiental para a competitividade da empresa estudada. Todavia, buscando conhecer a relação 

entre as estratégias ambientais de modo mais aprofundado e aproveitando o estudo de caso que 

seria realizado, decidiu-se avaliar o máximo de estratégias ambientais possíveis. Dessa forma, 

podemos entender esse estudo como a compilação de cinco estudos distintos, onde seus 

resultados foram cruzados, no intuito de obter mais consistentes. Logo, cada estratégia 

ambiental é uma dimensão dela mesma, independente das demais e composta por suas 

variáveis. 

Durante o desenvolvimento do instrumento de pesquisa, a identificação das 

variáveis por literatura especializada, teve foco em estudos de caso, visto que eles apresentam 

resultados comprovados de aplicações das estratégias ambientais, sem se limitar à teoria dos 

resultados esperados. Ainda, foram priorizados trabalhos mais recentes, buscando estar em 

maior consonância possível com o estado da arte. Para isso, a pesquisa trabalhou, inicialmente, 

com o prazo de dez anos de publicação. Mesmo tendo ocorrido uma pesquisa específica, parte 

dos artigos encontrados, com as palavras-chave utilizadas, tinham tema distinto como foco da 

pesquisa. Em muitos outros casos, os artigos não eram estudos empíricos e às vezes, mesmo se 

tratando desse tipo de estudo não apresentavam resultados consistentes da aplicação das 

estratégias ambientais. Percebeu-se que muitas vezes o artigo foi elaborado logo após a 

aplicação da estratégia ambiental, não possibilitando que o pesquisador fizesse o levantamento 

das consequências da aplicação, de modo que eram demonstrados os resultados esperados, a 

partir de análise qualitativa. Por esse motivo, foi necessário, em alguns casos, estender a data 

de publicação dos artigos analisados. 

Um caso específico foi a pesquisa sobre ACV, já que a maioria dos artigos 

encontrados não tratavam do benefício dessa estratégia ambiental, mas utilizavam-na como 

ferramenta para obter diagnóstico sobre uma empresa ou sistema, ou para comparar cenários 

alternativos. Portanto, os resultados foram interpretados através do conteúdo apresentado, de 

modo que em alguns casos o processo apresentado pelos autores fez parte dos resultados 

utilizados no questionário. Isso não foi um desvio de significado, na verdade, nos trabalhos em 

questão os autores estavam buscando saber qual cenário era mais impactante ou qual era o 

impacto atual, de modo que esses eram os resultados por eles assim apresentados. No entanto, 

foi possível identificar ao longo dos trabalhos, resultados positivos para a empresa, que só não 

foram apresentados com essa denominação por não ser objetivo dos trabalhos. 
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Devido às especificidades na aplicação de cada estudo de caso, houve uma imensa 

variedade na nomenclatura dos resultados. Todavia, mesmo em resultados distintos foi possível 

identificar similaridades, no intuito de agrupar esses resultados específicos em resultados 

genéricos. Podemos citar como exemplo os resultados específicos redução no consumo de água, 

redução no consumo de energia elétrica e redução no consumo de matéria-prima que foram 

agrupados no resultado genérico redução no consumo de recursos. Nesse ponto foi possível 

perceber que existiam estratégias ambientais com resultados em comum, o que é perfeitamente 

compreensível, já que essas elas são permeáveis, inclusive uma indicando o uso de outra, com 

é o caso da Produção mais Limpa e o Ecodesign. 

Esse foi um processo com mais de uma iteração, visto que após o agrupamento 

inicial identificou-se que em alguns casos a estratégia ambiental ainda não possuía dez 

variáveis, quantidade mínima orientada por Hair (2006). Portanto, a pesquisa foi reiniciada em 

busca de novas variáveis que não se encaixassem dentro do contexto das variáveis genéricas 

identificadas para a estratégia ambiental. Uma vez finalizada a análise, foi possível identificar 

quantidade suficiente de variáveis para as estratégias ambientais, a partir do detalhamento de 

vinte e três artigos. 

Foi possível identificar 44 (quarenta e quatro) variáveis para as 5 (cinco) estratégias 

ambientais. Quanto à composição das estratégias a partir dessas variáveis, a estratégia com 

menor número de variáveis foi a ACV, com 10 (dez), variáveis, justamente devido às 

características de trabalhos realizados no tema. A estratégia composta por um maior número de 

variáveis foi o Ecodesign, com 24 (vinte e quatro) variáveis. A quantidade de variáveis não 

determina a estratégia que mais contribui para a competitividade da empresa. Na verdade, esse 

valor demonstra em quantas categorias as variáveis ambientais, de cada estratégia ambiental, 

são classificadas. Essa informação é importante, pois mesmo não demonstrando a contribuição 

dessas estratégias, a diferença no valor demonstra de forma concisa a variedade dos resultados 

das estratégias ambientais, ou seja, de quantas maneiras elas contribuem para a competitividade. 

Devido ao grande número de variáveis, a aplicação se tornaria inviável, já que, 

segundo Hair (2006), para realizar a análise fatorial, complemento desejado pelo pesquisador, 

o número de respondentes deve ser pelo menos cinco vezes maior que o número de variáveis 

da dimensão. Logo, para obter respostas suficientes para uma análise fatorial, seria necessário 
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obter respostas de 120 respondentes, cinco vezes o número de variáveis da estratégia ambiental 

Ecodesign, tomada como base por possuir o maior número de variáveis. 

Essa quantidade de respondentes seria inviável por limitações de tempo e da 

realidade da empresa. Além disso, para atingir esse valor de respondentes, seria necessário 

tomar o posicionamento de colaboradores sem tomada de decisão ou conhecimento estratégico, 

cuja função exercida não se adequa ao perfil do questionado. Finalmente, com essa quantidade 

de variáveis o questionário seria demasiado extenso, já que foi estruturado para avaliar a 

influência das estratégias ambientais em cada um dos quatro fatores de competitividade. Dessa 

forma, cada questionado teria que responder um total de 176 questões.  

Portanto, foram utilizados alguns critérios na escolha das variáveis identificadas. O 

primeiro critério foi quantitativo e levou em consideração a quantidade de resultados 

específicos que estavam contidos naquela variável (resultado genérico). Como foi feita a síntese 

dos resultados específicos em resultados genéricos, foi importante rever quantos resultados 

específicos estavam inseridos em cada um dos resultados genéricos, que analogamente 

corresponde ao número de vezes que a variável foi citada.  

O segundo critério utilizado levou em consideração a empresa e o ambiente em que 

ela está inserida. Portanto, variáveis que não se aplicavam na realidade do mercado estudado 

foram desconsideradas. Finalmente, eventuais desempates e inserções necessárias foram 

realizadas a partir de análise qualitativa do pesquisador, a partir de todo o embasamento teórico 

apresentado neste trabalho. 

O resultado final foi a utilização de 34 variáveis, sendo que a estratégia ambiental 

ACV foi descrita em 10 variáveis, o Ecodesign em 15, a Logística Reversa em 12, Produção 

mais Limpa em 10 e SGA em 13 variáveis. É possível perceber que há repetições de variáveis 

entre as diferentes estratégias ambientais que, como mencionado, ocorre devido às 

similaridades de suas características. A lista com as 34 variáveis pode ser visualizada no 

Apêndice B. 

O fato da quantidade de variáveis ser diferente nas estratégias ambientais não é um 

problema, já que as estratégias ambientais são avaliadas de forma singular. Ao final, os valores 

dos índices obtidos poderão ser comparados, pois estarão na mesma escala, calculada a partir 

da média dos valores internos. 
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Após estruturação do questionário, submissão e avaliação foi necessária a 

substituição de uma das variáveis. Essa variável foi substituída por outra que já fazia parte do 

questionário, com o intuito de não inviabilizar a aplicação nem a análise fatorial dos resultados.  

A seguir, na Tabela 3, é possível identificar a composição das estratégias ambientais 

a partir de suas variáveis, onde a variável substituta está destacada em itálico. A coluna da tabela 

que identifica a variável através de um código foi utilizada para facilitar a visualização da 

repetição das variáveis, já que quando uma variável se repete em uma estratégia diferente o seu 

código é mantido. Além disso, o código atua como agente facilitador tanto para inserção de 

dados no software que será utilizado para as análises estatísticas, como também para a 

interpretação dos resultados das análises, como poderá ser observado no Capítulo 5. 

Tabela 3 - Composição das Estratégias Ambientais a partir de suas Variáveis 

ESTRATÉGIA 

AMBIENTAL 

CÓD. 

VAR. 
VARIÁVEIS (RESULTADOS AMBIENTAIS GENÉRICOS) 

ACV 

1 Conhecer a utilização de recursos no processo produtivo (tipo, quant. e forma) 

2 Conhecer a pegada de carbono de seus processos produtivos 

3 Conhecer a geração de resíduo por produto 

4 Conhecer a geração de resíduo por etapa do processo produtivo 

5 Conhecer impactos ambientais de cenários alternativos do processo produtivo 

6 Identificar desperdícios em cada processo produtivo 

7 Melhorar a imagem socioambiental da empresa 

8 
Conhecer impactos ambientais causados pela empresa, desde extração de 

matéria-prima até o descarte dos produtos 

9 Tomar decisões a partir do impacto ambiental gerado 

30 Aumentar/adquirir capacidade de inovação 

SGA 

7 Melhorar a imagem socioambiental da empresa 

11 Reduzir consumo de recursos 

12 Eliminar/Diminuir a geração de resíduos 

13 
Organizar documentação (requisitos, procedimentos e processos) e compartilhar 

conhecimento 

14 
Aumentar o conhecimento e participação dos funcionários a respeito da política 

ambiental da empresa 

15 Diminuir custos com tratamento/disposição de resíduos 

16 Melhorar o desempenho dos funcionários 

17 Melhorar a saúde e segurança do trabalho 

19 Otimizar processos 

20 Ter acesso a empréstimos e financiamentos diferenciados 

21 Diminuir o impacto ambiental causado pela empresa 

25 Possuir certificação ambiental 
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Continuação da Tabela 3 – Composição das Estratégias Ambientais a partir de suas variáveis 

ESTRATÉGIA 

AMBIENTAL 

CÓD. 

VAR. 
VARIÁVEIS (RESULTADOS AMBIENTAIS GENÉRICOS) 

P+L 

7 Melhorar a imagem socioambiental da empresa 

11 Reduzir consumo de recursos 

12 Eliminar/Diminuir a geração de resíduos 

15 Diminuir custos com tratamento/disposição de resíduos 

16 Melhorar o desempenho dos funcionários 

17 Melhorar a saúde e segurança do trabalho 

18 Eliminar/Diminuir o desperdício 

19 Otimizar processos 

20 Ter acesso a empréstimos e financiamentos diferenciados 

23 Aumentar a capacidade produtiva 

ECODESIGN 

7 Melhorar a imagem socioambiental da empresa 

11 Reduzir consumo de recursos 

12 Eliminar/Diminuir a geração de resíduos 

13 
Organizar documentação (requisitos, procedimentos e processos) e compartilhar 

conhecimento 

17 Melhorar a saúde e segurança do trabalho 

18 Eliminar/Diminuir o desperdício 

21 Diminuir o impacto ambiental causado pela empresa 

25 Possuir certificação ambiental 

26 Reduzir custos logísticos 

29 Fidelizar clientes 

30 Aumentar/adquirir capacidade de inovação 

31 Aumentar as vendas/volume de vendas 

32 Ter a possibilidade de aumentar o preço do produto, sem perder mercado 

34 Reduzir custo do produto 

35 Reduzir estoque 

LOGÍSTICA 

REVERSA 

7 Melhorar a imagem socioambiental da empresa 

11 Reduzir consumo de recursos 

12 Eliminar/Diminuir a geração de resíduos 

13 
Organizar documentação (requisitos, procedimentos e processos) e compartilhar 

conhecimento 

15 Diminuir custos com tratamento/disposição de resíduos 

21 Diminuir o impacto ambiental causado pela empresa 

24 Otimizar a embalagem do produto 

40 Recuperar (reutilizar/reciclar) embalagens dos produtos 

41 Aumentar a confiabilidade dos processos 

42 Otimizar operação logística 

44 Aumentar a receita 

Fonte: Elaboração própria 
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A variável substituída faz parte da composição de duas estratégias ambientais, 

sendo que duas delas só possuíam dez variáveis. A substituição dessas variáveis levou em 

consideração a interpretação de outros resultados dessas estratégias, bem como o conhecimento 

do pesquisador, conforme revisão bibliográfica realizada. No caso da ACV, o conhecimento 

gerado a respeito de todo impacto ambiental desde a extração de matéria-prima até o descarte 

do produto, esteja o impacto relacionado às etapas do processo ou ao produto em si, é uma fonte 

de informação estratégica importante para a empresa e possibilita a reestruturação de seus 

processos, bem como a formulação de processos e produtos diferenciados. Logo, foi adicionada 

a essa estratégia a variável aumentar/adquirir capacidade de inovação. No caso da P+L, a 

variável adicionada otimizar processos se adequa sem problemas, já que, devido à abordagem 

da estratégia, todos os resultados listados são provenientes de melhorias no processo produtivo, 

motivo pelo qual é denominado Produção mais Limpa. Logo, a otimização de processos, pode 

ser vista objetivo e consequência das demais variáveis. 

Uma vez delimitadas as variáveis das estratégias ambientais, se fez possível 

identificar a influência das estratégias ambientais na competitividade da empresa. Todavia, 

visando um maior detalhamento sobre essa influência, o questionário determinou não só a 

influência das estratégias ambientais sobre a competitividade, mas a influência específica das 

variáveis sobre cada fator de competitividade. 

Para realizar essa mensuração, foi necessário identificar e selecionar indicadores 

dentro dos fatores de competitividade. Isso ocorreu por dois motivos principais: Quanto mais 

fácil for para o questionado quantificar algo, mais fácil será para ele responder um pedido de 

quantificação. Ou seja, se fosse apresentado ao respondente uma pergunta sobre a influência 

da variável x no mercado/fatores mercadológicos haveria uma maior dificuldade em 

quantificar essa influência, já que o respondente não estará apto a mensurar o mercado de forma 

natural. Por outro lado, se a questão solicitar a mensuração da influência da variável x na 

retenção de clientes o respondente terá maior facilidade devido à maior tangibilidade do objeto 

que está sendo influenciado. Dessa forma, a resposta será mais confiável. 

A segunda razão está relacionada à possibilidade de validação do resultado. Ao 

utilizarmos um indicador será possível mensurá-lo antes e depois da aplicação de uma das 

estratégias ambientais avaliadas. Se o resultado do estudo demonstrar que a estratégia Y é a 
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maior influenciadora na aquisição de competitividade, um estudo posterior poderá quantificar 

esse indicador, aplicar a estratégia ambiental e, no devido tempo para que ela apresente seus 

resultados, mensurar novamente o indicador, determinando se houve, ou não, contribuição 

daquela estratégia ambiental. 

Uma vez selecionados os indicadores de competitividade, foi possível estruturar o 

questionário de modo satisfatório, com a lista de variáveis nas linhas e os indicadores de 

competitividade nas colunas. A estrutura final necessitou ainda da ausência de relação expressa 

entre as variáveis e as estratégias ambientais, visando não influenciar nas respostas. Além disso 

foram retirados os resultados repetidos e as variáveis foram apresentadas de forma aleatória. 

O questionário foi aplicado de duas formas, uma delas foi através de um 

questionário online, através da ferramenta Survey Monkey. Foi escolhida a opção de apresentar 

questões em ordem randômica, na qual a cada questionário acessado o sistema apresenta as 

questões (variáveis) em ordem diferente. 

O outro modo de aplicação foi o meio físico, no qual os questionários foram 

entregues e coletados posteriormente, para não haver nenhum tipo de influência na resposta por 

causa da presença do pesquisador. Para esses casos os códigos dos resultados ambientais foram 

reordenados de forma aleatória, através do excel e dois questionários foram gerados, tipo A e 

tipo B. Por mais que a tabulação tenha sido mais trabalhosa por causa de mais um tipo de 

questionário, a utilização de questionários distintos foi importante, pois foi levado em 

consideração a quantidade de variáveis a serem respondidas e a possível fadiga do respondente 

ao final do questionário. Portanto, para que o score das últimas variáveis do questionário não 

fossem enviesados, foi optado pela geração e um outro questionário com ordens diferentes de 

variáveis. 

Além das perguntas especificas sobre a influência das variáveis na competitividade, 

foi solicitado aos respondentes que informassem a relevância de cada indicador de 

competitividade para o mercado em que a empresa está inserida. Esse score é importante, visto 

que a relevância dos indicadores difere entre os diversos setores. Finalmente, o questionário 

também abordou, na primeira etapa, o perfil dos respondentes com questões a respeito do nome, 

a idade, cargo, tempo de trabalho no mercado e tempo de trabalho na empresa. A estrutura do 

questionário para as questões específicas sobre a influência das variáveis na competitividade 

pode se visualizada na Figura 13. 
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Foi solicitado aos questionados que respondessem Qual a influência (positiva) 

que as ações abaixo possuem nos respectivos indicadores de competitividade? A 

terminologia ações foi utilizada pois se adequa melhor à questão, já que no caso uma ação irá 

influenciar algo. A utilização do termo resultado poderia confundir os respondentes quanto ao 

que era causa e o que era consequência. 

A escala utilizada foi a escala de likert, utilizando gradações antagônicas nos 

extremos da escala (1-Nenhuma influência x 5-Total influência e 2- Baixa influência x 4- Alta 

influência). O item central foi definido como Não sei/Sem opinião porque, para essa escala, 

uma grande quantidade de resposta no item mediano demonstraria baixa confiabilidade nas 

respostas, visto a priorização do meio termo. 

 
Figura 13 - Estrutura do Questionário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste capítulo foi possível classificar a pesquisa, trazendo maior entendimento ao 

leitor, além de demonstrar como cada etapa do trabalho foi realizada, bem como os 

procedimentos detalhados para alcançar os objetivos específicos. Além disso, foi demonstrado 

o modo de formação do questionário e as condições de sua aplicação. A relação entre as etapas 

do trabalho, assim como a estrutura descrita na metodologia, podem ser identificadas através 

da Figura 14, que resume todo o processo metodológico da pesquisa. O entendimento sobre o 

desenvolvimento do trabalho facilita a compreensão dos resultados, dando subsídios para 

discuti-los à luz da teoria, conforme realizado no capítulo a seguir.  

 

 



105 
Capítulo 4 – Método de Pesquisa 

 

 
 
 
 

 
Figura 14 - Resumo da metodologia 

Fonte: Elaboração própria 



106 
Estratégias Ambientais como Fonte de Competitividade: 

um estudo de caso no setor petroquímico 

 

CAPÍTULO 5 -  CASO ESTUDADO  

Dentro desse item serão expostas informações referentes ao setor petroquímico, 

campo de estudo para o desenvolvimento do trabalho, mostrando a sua importância para a 

economia e explicando a sua cadeia produtiva. Em um segundo momento, serão mostrados os 

resultados do estudo de caso realizado, análises estatísticas, bem como suas interpretações 

frente à teoria e à realidade competitiva da empresa. Também serão detalhadas as contribuições 

das estratégias ambientais para a aquisição de competitividade, com seu respectivo índice, bem 

como destacadas as variáveis mais relevantes para a composição desses índices. 

5.1. Campo de Estudo: Setor Petroquímico 

Os produtos químicos são matérias-primas que possuem as mais diversas 

aplicações, seja na formulação de equipamentos, geração de energia, produção de alimentos, 

purificação de água, manufatura de vestuário, artigos de higiene e limpeza, construção de 

moradia, entre outros. 

Esses produtos podem ser gerados a partir de diversas fontes primárias. Dentre elas, 

podemos citar o carvão, a pecuária, água do mar e o petróleo. A escolha na utilização dessas 

fontes dependerá dos recursos e tecnologias disponíveis nos locais de fabricação. 

 A indústria química é um dos setores mais expressivos da indústria brasileira, com 

grande destaque no mercado mundial. Em 2011, o faturamento da indústria avançou em 29,6%, 

fazendo com que o Brasil ocupasse o 6º lugar no ranking mundial, conforme Tabela 4. Essa 

posição foi conquistada através de um faturamento líquido de aproximadamente US$ 166 

bilhões. 

Tabela 4 - Faturamento Líquido da Indústria Química em 2011 

País 
Faturamento (em 

bilhões de dólares) 
País 

Faturamento 

(em bilhões de dólares) 

1º China 1.286 9º Itália 115 

2º Estados 

Unidos 

759 10º Rússia 114 

3º Japão 382 11º Reino Unido 103 

4º Alemanha 261 12º Taiwan 90 

5º Coréia 172 13º Holanda 83 
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Continuação da Tabela 4 – Faturamento Líquido da Indústria Química em 2011 

País 
Faturamento (em 

bilhões de dólares) 
País 

Faturamento 

(em bilhões de dólares) 

6º Brasil 166 14º Espanha 82 

7º Índia 152 15º Suíça 73 

8º França 151 
Total Mundial Estimado: US$ 4.998,4 

bilhões 
Fonte: ABIQUIM (2013) 

Estima-se que o faturamento líquido da indústria química em 2013 tenha alcançado 

cerca de US$ 162,3 bilhões. Essa indústria química é formada, em parte, pela indústria 

petroquímica, que utiliza derivados do petróleo (nafta) e gás natural (etano), na obtenção de 

produtos químicos.  

A indústria petroquímica faz parte da indústria química e utiliza o petróleo como 

matéria-prima. Através de seus processos, a indústria transforma nafta e etano, em outros 

derivados. A Associação Brasileira da Indústria Química não classifica seus associados a partir 

da matéria utilizada, mas a partir da função do produto produzido. Dessa forma, para a 

associação, não há especificamente o segmento petroquímico, mas os segmentos descritos a 

seguir, com seus respectivos tipos de produtos, 

 Produtos Químicos de uso Industrial 

o Produtos inorgânicos 

o Produtos orgânicos 

o Resinas e elastômeros 

o Produtos e preparados químicos diversos 

 Produtos Químicos de uso Final 

o Produtos farmacêuticos 

o Fertilizantes 

o Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

o Produtos de limpeza e afins 

o Defensivos agrícolas 

o Tintas, esmaltes e vernizes 

o Fibras artificiais e sintéticas 

o Outros 
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A produção da indústria petroquímica atende tanto o uso industrial como o uso final, 

dependendo da localização da organização dentro da cadeia produtiva. A partir do Gráfico 1 é 

possível identificar a importância desse setor para a economia nacional, visto que produtos 

químicos se apresentam na quarta maior participação no PIB industrial. 

 
Gráfico 1 – Participação dos Produtos Químicos na Indústria de Transformação 

Fonte: Adaptado de ABIQUIM (2013) 

Mesmo com tanta relevância, a balança comercial do setor ainda é negativa, 

resultado proveniente do crescimento das importações de produtos químicos, não alcançados 

pelo aumento das exportações realizadas. A evolução da balança comercial ao longo de mais 

de duas décadas, pode ser visualizada no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Balança Comercial de Produtos Químicos 

Fonte: ABIQUIM (2013) 

Esse cenário resultou em um déficit crescente nos últimos 20 anos, que pode ser 

visualizado através do Gráfico 3. 

 
Gráfico 3 - Resultado da Balança Comercial de Produtos Químicos 

Fonte: ABIQUIM (2013) 
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Nesse contexto, os produtos de uso industrial, são os que mais contribuem na busca 

de um resultado positivo na balança comercial. Conforme é demonstrado no Gráfico 4, esse 

tipo de produto corresponde a mais de 70 bilhões, ou aproximadamente 45%, do faturamento 

da indústria química em 2013. 

 
Gráfico 4 - Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por segmentos em 2013 

Fonte: Adaptado de ABIQUIM (2013) 

Dentro dessa realidade, se faz necessário envidar esforços no sentido de aumentar 

a produção de modo a atender a demanda interna e aumentar as exportações do setor. Para tanto, 

o segmento petroquímico é um segmento-chave para a obtenção de competitividade no setor 

químico e, consequentemente, na economia nacional. A partir do exposto, é necessário entender 

a cadeia da indústria petroquímica para que se possa desenvolver estratégias de ação. A cadeia 

do segmento petroquímico é detalhada na Figura 15, no intuito de prover um maior 

conhecimento sobre seu funcionamento. 
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da PETROBRÁS, ou através de importações no mercado internacional. A partir desse ponto, a 

cadeia petroquímica pode ser dividida em três gerações de indústrias de transformação. 

 

Figura 15 - Cadeia Produtiva Petroquímica 

Fonte: ABIQUIM (2013) 

A 1ª geração da cadeia é composta por poucas indústrias, que são as petroquímicas 

básicas responsáveis pela produção dos insumos principais da cadeia: eteno, buteno, propeno, 

butadieno, benzeno e paraxileno. 

As indústrias de 2ª geração, presentes em maior quantidade, transformam os 

produtos básicos em produtos petroquímicos específicos, como o polietileno e poliestireno.  Ao 

final da 2ª geração, são formados os produtos químicos finais. 
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Nas indústrias de 3ª geração, os produtos finais das indústrias de 2ª geração sofrem 

uma última modificação que dá origem aos produtos de consumo. Nessa etapa da cadeia a 

quantidade de empresas cresce vertiginosamente de algumas dezenas para milhares. Isso é 

explicado pela diversidade de produtos oriundos da cadeia petroquímica. 

A configuração desse segmento possui baixa integração vertical, de modo a formar 

certo oligopólio, principalmente na 1ª geração da cadeia. Todavia, em alguns casos com 

objetivo de otimizar as operações da cadeia e diminuir os custos de produção, são construídos 

polos petroquímicos, onde indústrias de diferentes gerações, ou sequenciais na mesma geração, 

funcionam de modo integrado trazendo maior eficiência e sinergia na produção. 

Nesse trabalho, realizamos um estudo de caso em um polo petroquímico que integra 

indústrias de 2ª e 3ª geração. A empresa avaliada, doravante denominada de empresa Alpha, é 

uma empresa de capital aberto que fabrica produtos químicos de uso industrial. Assim sendo, 

percebe-se a relevância da empresa para o setor, já que faz parte de duas etapas da cadeia 

produtiva petroquímica bem como fabrica, entre outros, produtos de uso industrial, que 

correspondem à maior parte do faturamento da indústria química. 

Estas características da empresa justificam, de certo modo, a realização de um 

estudo de caso, em detrimento de um estudo de caso múltiplo. Por ser um polo que integra 

indústrias de duas gerações distintas da cadeia, a companhia possui uma realidade competitiva 

única, proveniente da sinergia de suas plantas industriais e o ambiente de mercado que permeia 

cada uma delas. 

5.2. Resultados da Pesquisa 

A pesquisa de campo resultou em 76 questionários respondidos, representando 

84,4% da população, o que consiste em uma amostragem satisfatória. 

Como pode ser visto no Gráfico 5, dos 76 questionários analisados, em relação à 

faixa etária dos respondentes, 2 pessoas possuíam idade acima de 60 anos, 9 pessoas estavam 

entre 51 e 60 anos, 15 tinham entre 41 e 50 anos, 27 tinham entre 31 e 40 anos e 23 pessoas 

estavam na faixa etária entre 18 e 30 anos. 
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Gráfico 5 - Faixa Etária 

Fonte: Elaboração própria 

Em relação ao cargo ocupado pelos respondentes na empresa, 2 deles são 

supervisores, 7 são gerentes, 9 são engenheiros, 2 são diretores, 11 são coordenadores, 3 são 

consultores, 11 são analistas técnicos e 31 são analistas. Estes últimos representam 40,79% dos 

entrevistados, como pode ser observado no Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 - Função dos respondentes 

Fonte: Elaboração própria 
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Analisando o tempo dos funcionários no mercado de trabalho, foi observado que 

14 dos respondentes tem até 5 anos de tempo de mercado, 18 tem entre 6 e 10 anos, 9 tem entre 

11 e 15 anos, 14 tem entre 16 e 20 anos, 8 tem entre 21 e 25 anos, 6 tem entre 26 e 30 anos, 3 

tem entre 31 e 35 anos e 4 estão no mercado de trabalho há mais de 35 anos. O Gráfico 7 a 

seguir relaciona o tempo no mercado de trabalho com o percentual da quantidade de 

respondentes.  

 
Gráfico 7 - Tempo no mercado de trabalho 

Fonte: Elaboração própria 

Dos questionários analisados, em relação ao tempo de trabalho ou prestação de 

serviços para a empresa, 51 dos respondentes estão trabalhando na empresa há menos de 6 
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anos, 3 na faixa entre 21 e 15 anos, 2 na faixa entre 26 e 30 anos, 2 na faixa entre 31 e 35 anos, 

e apenas 1 respondente trabalha ou presta serviços para a empresa há mais de 35 anos.   

O Gráfico 8 relaciona o percentual da quantidade de respondentes do questionário 

com o tempo que eles trabalham ou prestam serviços à empresa Alpha e/ou a empresa holding. 

Quando questionados sobre à relevância dos indicadores de competitividade 

utilizados na pesquisa, em relação à realidade do mercado no qual a empresa está inserida, 74 

dos 76 respondentes identificaram a Eficiência Operacional como um indicador de 

competitividade de alta relevância, enquanto 1 dos entrevistados a classificou como de média 

relevância e outro não soube/não respondeu.  
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Gráfico 8 - Tempo de trabalho ou prestação de serviço à empresa 

Fonte: Elaboração própria 

Nenhum dos respondentes disse que a relevância desse indicador em relação ao 

mercado onde a Alpha está inserida é Baixa ou Nenhuma, como pode ser observado, em 

percentagem, no Gráfico 9.  

 
Gráfico 9 - Relevância do Indicador Eficiência Operacional 

Fonte: Elaboração própria 
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consideraram como de baixa relevância, 1 disse que o indicador não possui relevância nenhuma 

e 1 entrevistado não soube responder. 

A configuração dessas respostas pode ser observada em percentagem no Gráfico 

10, apresentado a seguir: 

 
Gráfico 10 - Relevância do Indicador Rentabilidade 

Fonte: Elaboração própria 

A relevância do indicador de competitividade Market Share em relação ao mercado 

no qual a empresa está inserida é, para 57 dos 76 respondentes, considerada alta. 18 

respondentes a consideram como de média relevância e 1 não soube responder.  

 
Gráfico 11 - Relevância do Indicador Market Share 

Fonte: Elaboração própria 

1,32% 2,63%

21,05%

73,68%

1,32%

Nenhuma Baixa Relevância Média
Relevância

Alta Relevância Não
sabe/respondeu

Relevância do Indicador 
Rentabilidade

0,00 0,00

23,68%

75,00%

1%

Nenhuma Baixa
Relevância

Média
Relevância

Alta Relevância Não
sabe/respondeu

Relevância do Indicador Market 
Share



117 
Capítulo 5 – Caso Estudado 

 

Nenhum dos entrevistados considera o Market Share como um indicador de baixa 

ou nenhuma relevância para o mercado, como é mostrado, em percentagem, no Gráfico 11. 

Por fim, o indicador de competitividade Poder de Barganha com o Fornecedor é 

considerado como de alta relevância para 51 dos 76 entrevistados. Este indicador foi 

considerado como de média relevância para 22 respondentes, de baixa relevância para 1 

respondente, sem relevância para 1 respondente, e um dos entrevistados não soube responder a 

questão.  

O Gráfico 12 representa, em percentagem, os dados da relevância do indicador 

Poder de Barganha com o Fornecedor em relação ao mercado onde a empresa Alpha está 

inserida. 

 
Gráfico 12 - Relevância do Indicador Poder de Barganha com o Fornecedor 

Fonte: Elaboração própria 
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cada estratégia ambiental. 
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Já o indicador Poder de Barganha com o Fornecedor teve um peso de 8,5867 com um desvio 

padrão de 2,2245. A representação visual desses valores pode ser observado no Gráfico 13. 

 
Gráfico 13 - Peso dos Indicadores de Competitividade 

Fonte: Elaboração própria 

A confiabilidade do questionário está representada através do cálculo do alpha de 

cronbach, que para ser aceitável deve ser maior ou igual à 0,7. Os alphas de cronbach 

calculados para a estratégia ACV para os fatores de competitividade dos processos internos, 

financeiro, mercadológicos e de fornecimento são, respectivamente 0,7879, 0,7996, 0,8600 e 

0,8379, de forma que estão todos dentro do limite aceitável. 

 Para o Ecodesign, o alpha de cronbach para os processos internos foi de 0,8222, 

para o financeiro foi de 0,7568, para os fatores mercadológicos foi de 0,8377 e para os de 

fornecimento foi de 0,8886, estando todos acima do limite aceitável. 

Em relação a estratégia ambiental da Logística Reversa, o alpha de cronbach para 

os fatores de processos internos foi de 0,7541, para o fator financeiro foi de 0,7619, para o 

mercadológico foi de 0,8230, e para o de fornecimento foi de 0,8798, demonstrando alta 

confiabilidade. 
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Para a Produção Mais Limpa, todos os alphas de cronbach calculados também 

estavam acima de 0,7, sendo para os processos internos, financeiro, mercadológico e 

fornecimento, respectivamente: 0,7323, 0,8107, 0,8208 e 0,8576. 

Por fim, para o Sistema de Gestão Ambiental foram encontrados os seguintes alphas 

de cronbach: 0,7588 para o fator de competitividade dos processos internos, 0,8042 para o fator 

de competitividade financeiro, 0,8580 para o mercadológico e 0,8978 para o fator de 

competitividade de fornecimento. Essa estratégia também apresentou todos os alphas maiores 

que 0,7, de modo que estão acima do limite aceitável.  

Para melhor visualização, esses valores foram organizados na Tabela 5, 

relacionando as Estratégias ambientais com os fatores de competitividade. 

Tabela 5 - Alphas de Cronbach 

 Fator de competitividade 

Estratégia ambiental Processos 

internos 

Financeiro Mercadológicos Fornecimento 

ACV 0,7874 0,7996 0,8600 0,8379 

ECODESIGN 0,8222 0,7568 0,8377 0,8886 

LOGÍSTICA REVERSA 0,7541 0,7619 0,8230 0,8798 

PRODUÇÃO MAIS 

LIMPA 

0,7323 0,8107 0,8208 0,8576 

SGA 0,7588 0,8042 0,8580 0,8978 

Fonte: Elaboração própria 

Portanto, como a análise de confiabilidade confirmou que questionário e os dados 

por ele obtidos são confiáveis, foi possível prosseguir com a análise descritiva dos resultados, 

bem como a geração do índice de competitividade. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos na aplicação do questionário, 

detalhando o score relativos a cada variável das estratégias ambientais analisadas. As variáveis 

serão apresentadas de acordo com os códigos definidos na Tabela 3 (p. 99). 

 Score das variáveis e índice de competitividade da Análise do Ciclo de Vida 

De acordo com os questionários analisados, a estratégia ambiental Análise do Ciclo 

de Vida, quando analisada sob a perspectiva do fator competitivo Processos Internos, 

apresentou a variável 6 - Identificar desperdícios em cada processo produtivo, como a 

variável de maior pontuação média e menor desvio padrão, no total de 9,2894 e 1,164, 

respectivamente. 
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Ainda em relação ao fator de Processos Internos, as variáveis que apresentaram 

menor média e, consequentemente foram consideradas como menos influentes ao fator, foram 

a 7 - Melhorar a imagem socioambiental da empresa com 6,8422 pontos e a 2 - Conhecer a 

pegada de carbono de seus processos produtivos com 6,921 pontos. Por outro lado, a variável 

7 apresentou o maior desvio padrão do grupo, igual a 2,577. 

Em relação ao fator competitivo Financeiro, a variável ambiental que se apresentou 

com a maior nota foi também a variável 6 - Identificar desperdícios em cada processo 

produtivo, com média igual a 8,8948 e um desvio padrão dos mais baixos, igual 1,7094. Já a 

variável de menor nota foi a variável 2 - Conhecer a pegada de carbono de seus processos 

produtivos, que apresentou uma média de respostas igual a 6,4474 e um desvio padrão de 

2,081. 

Para o fator competitivo Mercadológico as variáveis que obtiveram as maiores 

médias dentre as respostas foram a variável 30 - Aumentar/adquirir capacidade de inovação 

com média igual a 8,7894 e a variável 7 - Melhorar a imagem socioambiental da empresa 

com média igual a 8,7106. Essas mesmas variáveis apresentaram os menores desvios padrões, 

onde a variável 30 apresenta um desvio de 1,7912 e a variável 7 apresenta um desvio de 1,78. 

A menor contribuição, por sua vez, foi da variável 2 - Conhecer a pegada de carbono de seus 

processos produtivos com 6,2894 pontos com desvio padrão de 2,0318. 

Já o fator competitivo de Fornecimento apresentou nitidamente as médias mais 

baixas, com seu valores oscilando entre 7 e 5. Nesse caso, a variável ambiental de maior 

influência foi a 30 - Aumentar/adquirir capacidade de inovação com média igual a 7,8158 e 

um dos desvios padrões mais baixos, no valor de 2,3134. A variável com menor média foi a 5 

- Conhecer impactos ambientais de cenários alternativos do processo produtivo, 

apresentando uma pontuação de 5,7106 e um desvio padrão de 2,481. 

Os resultados das médias das respostas em relação à influência das variáveis da 

ACV nos quatro fatores de competitividade, tal como o desvio padrão dessas respostas, pode 

ser observado na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Score das variáveis da ACV 

Estratégia 
Cód. 

Var. 

Processos 

Internos 
Financeiro Mercadológico Fornecimento 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

ACV 

1 8,8158 1,5030 8,1578 2,1106 6,8422 2,5142 6,2894 2,7072 

2 6,9210 2,1772 6,4474 2,0810 6,2894 2,0318 5,8948 2,2602 

3 8,1842 1,9644 7,5264 2,3748 7,2368 2,5916 6,1052 2,7692 

4 8,2632 2,0224 7,4210 2,2818 6,7894 2,5940 5,8422 2,5668 

5 7,8422 2,0070 7,0000 2,1786 6,9474 2,3432 5,7106 2,4810 

6 9,2894 1,1640 8,8948 1,7094 7,8422 2,4388 6,2106 2,9134 

7 6,8422 2,5770 7,5264 2,2832 8,7106 1,7800 6,6578 2,7008 

8 7,8684 2,4294 7,1578 2,3610 7,4736 2,3408 6,3422 2,7594 

9 7,5000 2,2892 7,4474 2,2294 7,8158 2,2670 6,0000 2,4440 

30 9,0000 1,5144 8,8422 1,7054 8,7894 1,7912 7,8158 2,3134 

Fonte: Elaboração própria 

Com esses dados combinados aos pesos dos indicadores de competitividade foi 

possível gerar o índice de competitividade da estratégia ambiental Análise do Ciclo de Vida, 

cujo resultado foi 6,7223 e das 10 variáveis ambientais, a que mais contribuiu para o alcance 

do score foi a variável 30 - Aumentar/adquirir capacidade de inovação, com o indicador 7,8475, 

como pode ser observado na Tabela 7. 

Tabela 7 - Índice de competitividade da Análise do Ciclo de Vida 

Estratégia 
Cód. 

Var. 
Indicador 

Índice de 

competitividade 

ACV 

1 6,8834 

6,7223 

2 5,8263 

3 6,6370 

4 6,4759 

5 6,2861 

6 7,3724 

7 6,7550 

8 6,5818 

9 6,5578 

30 7,8475 
Fonte: Elaboração própria 

 Score das variáveis e índice de competitividade do Ecodesign 

A análise das respostas dos questionários em relação a influência das variáveis do 

Ecodesign no fator de competitividade dos Processos Internos mostrou que a variável com 
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maior pontuação é a 30 - Aumentar/adquirir capacidade de inovação, com uma média igual 

a 9. Além disso, essa variável obteve o menor desvio padrão, igual a 1,5144. Já a variável 7 - 

Melhorar a imagem socioambiental da empresa obteve o menor valor na média das 

respostas, destoando significativamente dos demais com o score de 6,8422. Entretanto, esse 

posicionamento não é consenso total entre os respondentes, já que a mesma variável apresentou 

o maior desvio padrão desse grupo de respostas, no valor de 2,577. 

Na perspectiva do fator competitivo Financeiro, a variável ambiental que 

apresentou a maior média foi a 31 - Aumentar as vendas/volume de vendas, com a pontuação 

de 9,421 e com o menor dos desvios padrões, igual a 1,074. A variável que obteve o menor 

valor médio de pontuação foi a variável 7 - Melhorar a imagem socioambiental da empresa, 

que apresentou o valor 7,5264 e um desvio padrão de 2,2832. 

Em relação ao fator competitivo Mercadológico, a variável ambiental 29 - 

Fidelizar clientes foi a que se apresentou como a mais influente, com uma média igual a 9,157. 

Essa mesma variável foi a que apresentou o menor desvio padrão do grupo, no valor de 1,5060. 

Ainda analisando as respostas relativas aos fatores Mercadológicos, foram 

observadas três variáveis que apresentaram uma média de pontuação mais baixa, sendo elas: a 

13 - Organizar documentação (requisitos, procedimentos e processos) e compartilhar 

conhecimento, com uma média de 7,2106 e o segundo maior desvio padrão no valor de 2,5732; 

a 11 - Reduzir consumo de recursos e a 17 - Melhorar a saúde e segurança do trabalho, 

ambas com a média 7,2632 e desvios padrões iguais a 2,4406 e 2,63, respectivamente. 

Considerando o fator competitivo Fornecimento, a variável ambiental que obteve 

maior média de acordo com as respostas do questionário foi a 31 - Aumentar as 

vendas/volume de vendas, com score igual a 8,6316 e o menor desvio padrão do grupo, igual 

a 2,0966. Por outro lado, a variável com menor média foi a 17 - Melhorar a saúde e segurança 

do trabalho, com o score 6,0264, porém teve também um dos maiores desvios padrões, no 

valor de 2,8378. 

A compilação dos valores das médias e dos desvios padrões de todas as variáveis 

ambientais do Ecodesign em relação aos fatores competitivos, pode ser visualizada na Tabela 

8. 
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Tabela 8 - Score das variáveis do Ecodesign 

Estratégia 
Cód. 

Var. 

Processos 

Internos 
Financeiro Mercadológico Fornecimento 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

ECODESIGN 

7 6,8422 2,5770 7,5264 2,2832 8,7106 1,7800 6,6578 2,7008 

11 8,8948 1,6132 8,9474 1,7118 7,2632 2,4406 6,5000 2,6956 

12 8,8158 1,5380 8,2894 1,9240 7,6052 2,0662 6,0790 2,6822 

13 8,8684 1,8572 7,6316 2,1838 7,2106 2,5732 6,7894 2,9948 

17 8,3422 2,1512 7,6578 2,4306 7,2632 2,6300 6,0264 2,8378 

18 8,4474 2,2054 8,3684 2,0320 7,3158 2,5414 7,0790 2,7798 

21 8,8684 1,7386 7,8158 2,2194 8,4474 1,8358 7,2368 2,8278 

25 7,4210 2,5470 8,0000 1,9596 8,8422 1,6416 7,3684 2,5966 

26 8,8158 1,5380 9,0264 1,2856 7,7368 2,3402 7,4210 2,6090 

29 7,9736 2,5192 8,7106 1,8678 9,1578 1,5060 7,9736 2,3208 

30 9,0000 1,5144 8,8422 1,7054 8,7894 1,7912 7,8158 2,3134 

31 7,8948 2,3070 9,4210 1,0740 8,6842 2,1052 8,6316 2,0966 

32 7,7106 2,5446 9,1052 1,6132 8,4210 2,1246 7,8158 2,2432 

34 8,3422 2,1760 9,0526 1,8030 8,0790 2,1526 7,2632 2,6702 

35 8,1578 2,1358 8,2106 2,0546 7,4736 2,3860 6,5000 2,4684 
Fonte: Elaboração própria 

O índice de competitividade da estratégia ambiental Ecodesign foi de 7,2257 e das 

15 variáveis ambientais a que mais contribuiu para o alcance do score foi a variável 31 - 

Aumentar as vendas/volume de vendas, com o indicador 7,8513, como pode ser observado na 

Tabela 9. 

Tabela 9 - Índice de competitividade do Ecodesign 

Estratégia 
Cód. 

Var. 
Indicador 

Índice de 

competitividade 

ECODESIGN 

7 6,7550 

7,2757 

11 7,2171 

12 7,0396 

13 6,9713 

17 6,6943 

18 7,1146 

21 7,3874 

26 7,5196 

25 7,1854 

29 7,6804 

30 7,8475 

31 7,8513 
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Continuação da Tabela 9 – Índice de competitividade do Ecodesign 

Estratégia 
Cód. 

Var. 
Indicador 

Índice de 

competitividade 

ECODESIGN 

32 7,5015 

7,2757 34 7,4510 

35 6,9193 
Fonte: Elaboração própria 

 Score das variáveis e índice de competitividade da Logística Reversa 

Analisando a estratégia ambiental Logística Reversa de acordo com as 76 respostas 

do questionário, é possível concluir que na perspectiva dos Processos Internos a variável 

ambiental que possui a maior influência é a 11 - Reduzir consumo de recursos com uma média 

de 8,8948 e um dos desvios padrões mais baixos, no valor de 1,6132.  

Entretanto, ainda analisando os Processos Internos, outras três variáveis ambientais 

apresentaram valores significativos, mostrando uma alta influência no fator, sendo elas a 21 - 

Diminuir o impacto ambiental causado pela empresa, a 41 -  Aumentar a confiabilidade 

dos processos, e a 13 - Organizar documentação (requisitos, procedimentos e processos) e 

compartilhar conhecimento, de forma que todas apresentam um score de 8,8684. Seus desvios 

padrões são, respectivamente, 1,7386, 1,7076 e 1,8572. 

A variável ambiental que apresentou menor média quanto à sua influência no fator 

dos Processos Internos foi a variável 7 - Melhorar a imagem socioambiental da empresa, 

com uma pontuação igual a 6,8422 e com o maior desvio padrão do grupo, no valor de 2,577. 

Em relação ao fator competitivo Financeiro, as variáveis que apresentaram maior 

média foram a 42 - Otimizar operação logística, atingindo o score 9 e com um desvio padrão 

igual a 1,5492, sendo este o menor desvio padrão do grupo; e a 11 - Reduzir consumo de 

recursos, atingindo o score 8,9474 e com um desvio padrão igual a 1,7118. 

Já as variáveis que apresentaram menor média nesse fator competitivo foram a 7 - 

Melhorar a imagem socioambiental da empresa com média igual a 7,5264 e o maior desvio 

padrão do grupo no valor de 2,2832, e a variável 13 - Organizar documentação (requisitos, 

procedimentos e processos) e compartilhar conhecimento, com média igual 7,6316 e desvio 

padrão igual a 2,1838. 
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Considerando o fator competitivo Mercadológico, a variável que obteve maior 

média a partir da análise das respostas foi a variável 7 - Melhorar a imagem socioambiental 

da empresa, que apresentou uma pontuação de 8,7106 e um dos menores desvios padrões, no 

valor de 1,78.  

Porém, ao analisar as menores pontuações destacaram-se três variáveis: a 13 - 

Organizar documentação (requisitos, procedimentos e processos) e compartilhar 

conhecimento, com uma média de 7,2106 e com o desvio mais alto do grupo no valor de 

2,5732; a 40 - Recuperar (reutilizar/reciclar) embalagens dos produtos e a 11 - Reduzir 

consumo de recursos, ambas com uma média de 7,2632. Seus desvios padrões são, 

respectivamente, 2,2112 e 2,4406. 

Já na perspectiva do fator competitivo de Fornecimento, a variável 44 - Aumentar 

a receita foi aquela que se apresentou com a maior média, atingindo o valor de 7,7894 e um 

desvio padrão de 2,4348, sendo este o menor desvio padrão do grupo. Por outro lado, as 

variáveis ambientais 12 -  Eliminar/Diminuir a geração de resíduos e 15 - Diminuir custos 

com tratamento/disposição de resíduos foram as que tiveram menores médias. A variável 12 

apresentou um score de 6,079 e um desvio padrão de 2,6822, enquanto a variável 15 apresentou 

um score de 6,1316 e o desvio padrão mais alto do grupo no valor de 3,017. 

Os valores comentados sobre a influência dessas variáveis nos fatores de 

competitividade, como também os valores relativos às outras variáveis da Logística Reversa, 

podem ser visualizados na Tabela 10.  

Tabela 10 - Score das variáveis da Logística Reversa 

Estratégia 
Cód. 

Var. 

Processos 

Internos 
Financeiro Mercadológico Fornecimento 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

LOGÍSTICA 

REVERSA 

7 6,8422 2,5770 7,5264 2,2832 8,7106 1,7800 6,6578 2,7008 

11 8,8948 1,6132 8,9474 1,7118 7,2632 2,4406 6,5000 2,6956 

12 8,8158 1,5380 8,2894 1,9240 7,6052 2,0662 6,0790 2,6822 

13 8,8684 1,8572 7,6316 2,1838 7,2106 2,5732 6,7894 2,9948 

15 8,5000 1,7320 8,0790 2,1526 7,4210 1,3348 6,1316 3,0170 

21 8,8684 1,7386 7,8158 2,2194 8,4474 1,8358 7,2368 2,8278 

24 8,3158 2,5098 8,6578 1,6778 8,1842 2,2670 7,2632 2,6300 

40 7,1052 2,3414 8,1052 1,8444 7,2632 2,2112 6,6842 2,6844 
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Continuação da Tabela 10 – Score das variáveis da Logística Reversa 

Estratégia 
Cód. 

Var. 

Processos 

Internos 
Financeiro Mercadológico Fornecimento 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

LOGÍSTICA 

REVERSA 

41 8,8684 1,7076 8,8422 1,6088 7,8684 2,0742 6,8158 2,4912 

42 8,2632 2,3854 9,0000 1,5492 8,5264 2,0492 7,5526 2,6654 

44 8,3684 2,0838 8,6052 1,9328 8,3158 2,0146 7,7894 2,4348 
Fonte: Elaboração própria 

O índice de competitividade da estratégia ambiental Logística Reversa foi de 7,1603 

e das 11 variáveis ambientais a que mais contribuiu para o alcance do score foi a variável 42 - 

Otimizar operação logística, com o indicador 7,583, como pode ser observado na Tabela 11. 

Tabela 11 - Índice de competitividade da Logística Reversa 

Estratégia 
Cód. 

Var. 
Indicador 

Índice de 

competitividade 

LOGÍSTICA 

REVERSA 

7 6,7550 

7,1603 

11 7,2171 

12 7,0396 

13 6,9713 

15 6,8848 

21 7,3874 

24 7,3814 

40 6,6263 

41 7,3919 

42 7,5830 

44 7,5256 
Fonte: Elaboração própria 

 Score das variáveis e indicador de competitividade da Produção mais Limpa 

De acordo com os entrevistados, analisando a estratégia ambiental Produção Mais 

Limpa na perspectiva do fator competitivo Processos Internos, observa-se que a variável 

ambiental com maior média é a 23 - Aumentar a capacidade produtiva, que se apresenta com 

uma pontuação de 9,0264 e um desvio padrão no valor de 1,5142. Já a variável 7 - Melhorar a 

imagem socioambiental da empresa foi aquela que apresentou menor média para esse fator 

competitivo, no valor de 6,8422 e o desvio padrão mais alto do grupo, no valor de 2,577. 

 Em relação ao fator competitivo Financeiro, a variável ambiental 11 -  Reduzir 

consumo de recursos se apresenta como mais influente por possuir uma média no valor de 
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8,9474 e um desvio padrão de 1,7118, sendo este o menor desvio padrão do grupo. Porém, ao 

analisar as variáveis menos influentes, são encontradas duas com as médias mais baixas, sendo 

elas a 7 - Melhorar a imagem socioambiental da empresa e a 17 - Melhorar a saúde e 

segurança do trabalho. A variável 7 apresenta um score de 7,5264 e um desvio padrão de 

2,2832, enquanto a variável 17 apresenta um score de 7,6578 e um desvio padrão de 2,4306, 

sendo este o maior desvio padrão do grupo. 

Na perspectiva do fator competitivo Mercadológico, a variável ambiental 7 - 

Melhorar a imagem socioambiental da empresa é aquela que se apresenta com maior média 

no grupo, atingindo o valor 8,7106 e com um desvio padrão de 1,78.  Entretanto, três variáveis 

ambientais se apresentam com as menores médias, sendo elas a 16 - Melhorar o desempenho 

dos funcionários, a 11 - Reduzir consumo de recursos e a 17 - Melhorar a saúde e 

segurança do trabalho. A variável 16 obteve uma pontuação de 7,2106 e um desvio padrão de 

2,2646. Já as variáveis 11 e 17 obtiveram uma pontuação de 7,2632, sendo que a 11 apresentou 

um desvio padrão no valor 2,4406 e a 17 apresentou um desvio padrão no valor de 2,63. 

Em relação ao fator competitivo Fornecimento duas variáveis ambientais 

destacaram-se com médias mais altas, sendo elas a 20 - Ter acesso a empréstimos e 

financiamentos diferenciados e a 23 - Aumentar a capacidade produtiva. A variável 20 

obteve um score de 7,5790 e um desvio padrão de 2,494, enquanto a variável 23 obteve um 

score de 7,5264 e o menor desvio padrão do grupo, no valor de 2,2832. 

A influência das variáveis ambientais da Produção mais Limpa nos fatores de 

competitividade pode ser observada na Tabela 12. 

Tabela 12 - Score das variáveis da Produção Mais Limpa 

Estratégia 
Cód. 

Var. 

Processos 

Internos 
Financeiro Mercadológico Fornecimento 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Produção 

mais Limpa 

7 6,8422 2,5770 7,5264 2,2832 8,7106 1,7800 6,6578 2,7008 

11 8,8948 1,6132 8,9474 1,7118 7,2632 2,4406 6,5000 2,6956 

12 8,8158 1,5380 8,2894 1,9240 7,6052 2,0662 6,0790 2,6822 

15 8,5000 1,7320 8,0790 2,1526 7,4210 1,3348 6,1316 3,0170 

16 8,6052 1,6976 8,4474 1,8066 7,2106 2,2646 6,0000 2,4874 

17 8,3422 2,1512 7,6578 2,4306 7,2632 2,6300 6,0264 2,8378 

18 8,4474 2,2054 8,3684 2,0320 7,3158 2,5414 7,0790 2,7798 
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Continuação da Tabela 12 – Score das variáveis da Produção Mais Limpa 

Estratégia 
Cód. 

Var. 

Processos 

Internos 
Financeiro Mercadológico Fornecimento 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Produção 

mais Limpa 

19 8,6052 2,0918 8,5790 1,8710 7,6578 2,3640 6,7894 2,5104 

20 7,4210 2,3960 8,2894 2,1342 7,8422 2,0852 7,5790 2,4940 

23 9,0264 1,5142 8,6842 1,7754 8,5790 1,6912 7,5264 2,2832 
Fonte: Elaboração própria 

O índice de competitividade da estratégia ambiental Produção mais Limpa foi de 

7,0614 e das 10 variáveis ambientais a que mais contribuiu para o alcance do score foi a variável 

23 - Aumentar a capacidade produtiva, com o indicador 7.7096, como pode ser observado na 

Tabela 13. 

Tabela 13 - Índice de competitividade da Produção mais Limpa 

Estratégia 
Cód. 

Var. 
Indicador 

Índice de 

competitividade 

Produção mais 

Limpa 

7 6,7550 

7,0614 

11 7,2171 

12 7,0396 

15 6,8844 

16 6,9159 

17 6,6943 

18 7,1146 

19 7,2153 

20 7,0683 

23 7,7096 
Fonte: Elaboração própria 

 Score das variáveis e índice de competitividade do Sistema de Gestão Ambiental 

De acordo com a pesquisa, foi possível identificar quatro variáveis ambientais da 

estratégia Sistema de Gestão Ambiental que influenciam o fator competitivo Processos 

Internos, são elas: a 11 - Reduzir consumo de recursos, a 13 - Organizar documentação 

(requisitos, procedimentos e processos) e compartilhar conhecimento, a 21 - Diminuir o 

impacto ambiental causado pela empresa, e a 12 - Eliminar/Diminuir a geração de 

resíduos.  

A variável 11 apresentou a maior média, no valor de 8,895 e um desvio padrão de 

1,613. As variáveis 13 e a 21 apresentaram a média 8,868 e desvios padrões nos valores de 
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1,857 e 1,739, respectivamente. Já a variável 12 apresentou uma média de 8,816 e o menor 

desvio padrão do grupo, no valor de 1,538.  

Ainda analisando os Processos Internos, a variável ambiental que obteve o menor 

score foi a 7 - Melhorar a imagem socioambiental da empresa, apresentando uma média de 

6,842 e com o maior desvio padrão do grupo, no valor de 2,577. 

Quanto ao fator competitivo Financeiro, a variável ambiental 11 - Reduzir 

consumo de recursos obteve a maior média, atingindo o valor 8,947, sendo ainda o menor 

desvio padrão do grupo, no valor de 1,712. Entretanto, analisando as menores influências, 

destacam-se duas variáveis, sendo elas a 14 - Aumentar o conhecimento e participação dos 

funcionários a respeito da política ambiental da empresa e a 7 - Melhorar a imagem 

socioambiental da empresa. A variável 14 obteve uma média de 7,447 com um desvio padrão 

de 2,413, enquanto a variável 7 obteve uma média de 7,526 com um desvio padrão de 2,283. 

Considerando o fator competitivo Mercadológico, duas variáveis ambientais se 

apresentam com médias significativas, a 25 - Possuir certificação ambiental e a 7 - Melhorar 

a imagem socioambiental da empresa. A variável 25 apresenta um score de 8,842, o mais 

alto do grupo, como também o menor desvio padrão, no valor de 1,642. A variável 7 apresenta 

um score de 8,711 e um desvio padrão de 1,78. 

Já as variáveis ambientais 13 - Organizar documentação (requisitos, 

procedimentos e processos) e compartilhar conhecimento, 16 - Melhorar o desempenho 

dos funcionários, 11 - Reduzir consumo de recursos, e a 17 -  Melhorar a saúde e segurança 

do trabalho, apresentaram as menores médias do grupo. As variáveis 13 e 16 obtiveram a 

pontuação 7,211, porém o desvio padrão da 13 foi de 2,573 e o da 16 foi de 2,265. As variáveis 

11 e 17 obtiveram a pontuação 7,263, mas o desvio padrão da 11 foi de 2,441 e o da 17 foi 2,63. 

Em relação ao fator competitivo de Fornecimento, a variável ambiental que 

apresentou a maior média, foi a 20 -  Ter acesso a empréstimos e financiamentos 

diferenciados, com uma pontuação de 7,579 e um desvio padrão de 2,494.  

Entretanto, ao analisar as menores médias, destacam-se três variáveis ambientais: a 

16 - Melhorar o desempenho dos funcionários, a 17 - Melhorar a saúde e segurança do 

trabalho, e a 12 - Eliminar/Diminuir a geração de resíduos. A variável 16 apresentou uma 

média 6,0 e um desvio padrão de 2,487, enquanto a variável 17 apresentou uma média 6,026 e 
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um desvio padrão de 2,838. Por fim, a variável 12 apresentou uma média 6,079 e um desvio 

padrão de 2,682. 

Os valores obtidos na análise dos resultados da influência de cada uma das variáveis 

ambientais da estratégia Sistema de Gestão Ambiental nos fatores competitivos podem ser 

visualizados na Tabela 14. 

O índice de competitividade da estratégia ambiental Sistema de Gestão Ambiental 

foi de 6,9804 e das 12 variáveis ambientais a que mais contribuiu para o alcance do score foi a 

variável 21 - Diminuir o impacto ambiental causado pela empresa, com o indicador 7,3874, 

como pode ser observado na Tabela 15. 

Tabela 14 - Score das variáveis do SGA 

Estratégia 
Cód. 

Var. 

Processos 

Internos 
Financeiro Mercadológico Fornecimento 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Sistema de 

Gestão 

Ambiental 

7 6,842 2,577 7,526 2,283 8,711 1,78 6,658 2,701 

11 8,895 1,613 8,947 1,712 7,263 2,441 6,5 2,696 

12 8,8158 1,538 8,289 1,924 7,605 2,066 6,079 2,682 

13 8,868 1,857 7,632 2,184 7,211 2,573 6,789 2,995 

14 7,737 2,175 7,447 2,413 7,368 2,534 5,605 2,885 

15 8,5 1,732 8,079 2,153 7,421 2,67 6,132 3,017 

16 8,605 1,698 8,447 1,807 7,211 2,265 6 2,487 

17 8,342 2,151 7,658 2,431 7,263 2,63 6,026 2,838 

19 8,605 2,092 8,579 1,871 7,658 2,364 6,789 2,51 

20 7,421 2,396 8,289 2,134 7,842 2,085 7,579 2,494 

21 8,868 1,739 7,816 2,219 8,447 1,836 7,237 2,828 

25 7,421 2,547 8 1,96 8,842 1,642 7,368 2,597 
Fonte: Elaboração própria 

Tabela 15 - Índice de competitividade do Sistema de Gestão Ambiental 

Estratégia 
Cód. 

Var. 
Indicador 

Índice de 

competitividade 

Sistema de 

Gestão 

Ambiental 

7 6,755 

6,9804 

11 7,2171 

12 7,0396 

13 6,9713 

14 6,4308 

15 6,8844 
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Continuação da Tabela 15 – Índice de competitividade do Sistema de Gestão Ambiental 

Estratégia 
Cód. 

Var. 
Indicador 

Índice de 

competitividade 

Sistema de 

Gestão 

Ambiental 

16 6,9159 

6,9804 

17 6,6943 

19 7,2153 

20 7,0683 

21 7,3874 

25 7,1854 
Fonte: Elaboração própria 

As análises fatoriais realizadas agruparam as variáveis em diferentes fatores4, para 

determinar a existência de uma variável latente. Ao aplicar o teste kaiser-Meyer-Olkin foi 

encontrado o valor de 0.833, considerado bom em relação ao mínimo de 0,5. Quanto ao teste 

de esfericidade de Barlett, este rejeitou a hipótese que a matriz de correlação é igual a zero a 

um nível de significância de 5%. O resultado da análise que utilizou a rotação ortogonal pode 

ser visualizada na Tabela 16. 

Tabela 16 - Análise fatorial: Rotação ortogonal 

Análise Fatorial – Rotação Ortogonal 

Cód. Var. Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

1   0,544    

2   0,528    

3 0,734      

4   0,592    

9   0,508    

11     0,892  

12  0,624     

8       

14 0,731      

15 0,687      

18  0,614     

19  0,674     

23  0,74     

29      0,853 

34  0,811     

35 0,668      

42    0,7   
 Fonte: Elaboração própria 

                                                           
4 Os fatores descritos na análise fatorial são gerados através da análise estatística e servem como referência 
para o agrupamento das variáveis, não possuindo relação com os fatores de competitividade. 
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Por sua vez, o resultado encontrado através da rotação oblíqua, pode ser visualizado 

na Tabela 17. 

Tabela 17 - Análise fatorial: Rotação oblíqua 

Análise Fatorial – Rotação Oblíqua 

Cód. Item Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

1   0,672    

2   0,714    

3 0,838      

4   0,742    

11     1,149  

14 0,772      

15 0,744      

19  0,585     

20 0,712      

23  0,839     

29      0,934 

34  0,897     

35 0,742      

41   0,543    

42    0,812   
 Fonte: Elaboração própria 

5.3.1. Discussão 

Nessa etapa do trabalho as informações são debatidas, frente a análise dos dados 

realizada. A apresentação da discussão segue a estrutura do questionário, finalizando com a 

análise dos resultados da influência das estratégias ambientais nos fatores competitivos, assim 

como na competitividade em geral. 

Quanto aos respondentes, percebe-se que mais de 65% relativamente jovens, visto 

que estão na faixa etária entre 18 e 40 anos de idade. Quanto aos cargos ocupados, mais da 

metade são analistas e aproximadamente 70% são analistas ou coordenadores. A análise do 

tempo no mercado de trabalho demonstrou que grande parte dos colaboradores possuem entre 

6 e 10 anos no mercado de trabalho. Em uma análise geral, foi identificado mais de 70% dos 

colaboradores esses colaboradores com tempo no mercado de trabalho entre 5 e 20 anos. No 

que tange ao tempo de serviço na empresa, mais de 60% dos respondentes possuem até 5 anos. 
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Esses dados caracterizam o perfil majoritário de um colaborador jovem, com médio 

tempo no mercado de trabalho, histórico breve na companhia e que ocupa cargos com 

possibilidade de ascensão. Todavia, ao se analisar a caracterização da empresa, entende-se que 

esse perfil jovem está em consonância com sua realidade, já que ela é uma empresa nova quando 

comparada com as demais concorrentes do setor. Vale destacar que mesmo os cargos que não 

são da alta chefia, como os analistas e engenheiro, são de certa forma tomadores de decisão, 

tendo a liberdade, inclusive, de implementar de modo focal, a título de experiência, as 

estratégias ambientais analisadas. 

 Quanto à relevância dos indicadores, os questionados diferiram pouco em alguns 

casos e foram consensuais em outro. As respostas a respeito deste item pode ser visualizada 

através do Gráfico 14. 

 
Gráfico 14 - Relevância dos indicadores de competitividade 

Fonte: Elaboração própria 

Percebe-se que quase a totalidade dos respondentes, com exceção de duas pessoas, 

concordou que o indicador de eficiência operacional possui alta relevância. Essa informação 

demonstra o alinhamento dos colaboradores com as diretrizes da empresa, já que a eficiência 

operacional vem sendo um dos focos de ação da estratégia da companhia. 

Somente os indicadores de rentabilidade e poder de barganha com fornecedor foram 

classificados como indicadores de nenhuma relevância e de baixa relevância para o contexto 
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em que a empresa está inserida. Todavia, essa classificação mais baixa teve poucas adesões em 

relação ao total de respondentes. Logo, mais da metade dos respondentes consideram que esses 

indicadores possuem alta relevância, sendo que 94,73% e 95,61% consideram que os 

indicadores de rentabilidade e poder de barganha como fornecedor possuem alta ou média 

relevância, respectivamente. 

A análise demonstrou que a relevância do indicador  market share é semelhante à 

do indicador rentabilidade. Entretanto, além de ligeiramente mais alta com 75% de alta 

relevância e 23,68% de média relevância, outra diferença existente é que no market share não 

houve respostas identificando o indicador como tendo baixa ou nenhuma relevância. 

A partir dessas informações, o indicador eficiência operacional é o mais relevante 

para a organização. Em seguida, tem-se o indicador de market share acompanhado, por 

pequena diferença, pelo indicador de rentabilidade. Finalmente, o poder de barganha com 

fornecedor se apresenta como o indicador menos relevante, mas ainda com pontuação 

significativa. 

A apresentação da eficiência operacional como indicador mais relevante pode ser 

explicada pelas características da produção do setor. Por se tratar de produções de grande escala 

em plantas industriais de grande capacidade, para garantir o retorno sobre o investimento da 

planta e os custos fixos de operação, é necessário que a instalação opere com a maior capacidade 

possível, de forma mais eficiente possível. Esse indicador está relacionado à capacidade de 

produzir mais com a mesma quantidade de insumo, através da utilização otimizada e diminuição 

dos desperdícios. 

O fato do market share aparecer como o segundo indicador mais relevante pode ser 

explicado a partir da competitividade existente no setor estudado. Por se tratar de commodities, 

não há muito espaço para competir por preço dentro do mercado, o que faz com que qualquer 

facilidade, benefício ou garantia de qualidade atue como incentivador na escolha, e muitas 

vezes troca, do fornecedor, por parte do cliente. Logo, tanto a prospecção de uma maior fatia 

de mercado, como a manutenção do Market share atual, são ações necessárias para garantir a 

lucratividade da companhia e mantê-la competitiva. 

Assim como o Market share, a rentabilidade, que possui pontuação um pouco 

menor que o indicador anterior, atua tanto como termômetro dos resultados da empresa, como 
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incentivador para o alcance de outros objetivos. Por um lado, se outros indicadores 

apresentarem um resultado melhor, a rentabilidade, teoricamente, apresentará também 

melhores resultados. Por outro lado, o simples fato de aumentar a rentabilidade possibilita o 

reinvestimento e garantia de projetos estratégicos da empresa. Por isso que esse indicador, 

mesmo se apresentando em 3º lugar, está com alta pontuação, um pouco abaixo do indicador 

apresentado anteriormente. 

Mesmo tendo apresentado pontuação alta, de 8.5, o poder de barganha com 

fornecedor foi o indicador com menor pontuação entre os quatro indicadores selecionados. Essa 

informação também pode ser explicada pelas características do setor onde o trabalho foi 

aplicado. A pontuação é alta, pois tratando-se de commodities o mesmo raciocínio apresentado 

para o indicador de market share vale para esse caso. A competitividade do mercado valoriza 

qualquer poder de barganha existente. Todavia, na situação atual da companhia, devido a 

questões de logística, localização industrial e custos de transporte, a empresa encontra-se em 

um monopólio técnico, pois se a companhia se propuser a comprar de outros fornecedores, 

mesmo considerando o poder de barganha que possui, a eficiência irá diminuir devido aos altos 

gastos logísticos inerentes a essa escolha. Portanto, entende-se que, mesmo com alta pontuação, 

esse indicador seja aquele com a menor pontuação. Por mais que o aumento do poder de 

barganha possa ajudar a reverter esse quadro, a curto prazo os outros indicadores são mais 

relevantes para a companhia. 

Ao analisar cada fator de competitividade é possível observar as variáveis 

ambientais que obtiveram maior pontuação em cada um deles. Dentre elas temos, para o fator 

competitivo de processos internos a variável 6- identificar desperdícios em cada processo 

produtivo, com uma pontuação de 9,2894. A escolha dessa pontuação para essa variável 

dispensa explicações, já que a própria descrição da variável ambiental demonstra os benefícios 

que trará aos processos internos, se implementada. Essa variável não só possui a maior nota, 

como também o menor desvio padrão, demonstrando que a maioria dos respondentes se 

posicionam bem perto da média encontrada. Essa variável compõe somente a estratégia 

ambiental de Análise do Ciclo de Vida. 

A segunda variável ambiental que possui mais influência no fator competitivo de 

processos internos, cuja pontuação é de 9.0264, é a variável 23- Aumentar a capacidade 

produtiva. Neste ponto, surgem novamente as premissas de operação de plantas industriais de 
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alta complexidade, onde é preferível que esta opere com maior capacidade possível. A única 

estratégia ambiental que possui esta variável em sua composição é a Produção mais Limpa. 

Além dessas duas variáveis ambientais, existe outra cuja pontuação de 9,0 é bem 

próxima à última variável apresentada, logo, pertinentes para o estudo, cuja descrição é 30- 

Aumentar/Adquirir capacidade de inovação. 

A capacidade de inovação já se tornou pré-requisito para a operação sustentável das 

fábricas, pois a tecnologia é mutável e as instalações precisam estar sempre atualizadas. A 

inovação no processo produtivo possibilita a adequação a novas realidades ou mesmo o 

pioneirismo na utilização de determinadas tecnologias. Sempre que uma companhia inova o 

processo produtivo, ela constrói uma vantagem competitiva frente às concorrentes. Quanto mais 

contínua for o processo de inovação, mais consistente será essa vantagem competitiva. Essa 

variável faz parte da composição das estratégias ambientais de Análise do Ciclo de Vida e 

Ecodesign. 

Foi identificada certa dispersão na resposta da variável 7- Melhorar a imagem 

socioambiental da empresa para o fator competitivo de processos internos. Mesmo tendo a 

menor média dentre todas as variáveis, ela possui o maior desvio padrão do bloco analisado. 

Em uma análise ainda mais detalhada, foi identificada a pontuação 8 como moda das respostas. 

Logo, uma possível explicação para a nota mais baixa está na diferença de entendimento desses 

respondentes com aqueles que deram uma nota mais baixa, cuja combinação culminou na média 

apresentada. 

Nesse caso o entendimento dos respondentes pode ter seguido por dois caminhos 

distintos. Aqueles que responderam com baixa ou nenhuma relevância podem ter analisado a 

imagem da empresa como influente de modo significativo no meio externo, por exemplo no 

fator mercadológico, e não nos processos internos da organização. Entretanto, a outra parcela 

de respondentes pode ter considerado que a melhoria da imagem da empresa contribui para uma 

maior produtividade, já que seus funcionários estariam mais motivados, e como consequência 

traria benefícios para o fator de competitividade processos internos. Não houve problema na 

elaboração ou interpretação do questionário, na verdade, essa diferença de análise é proveniente 

do posicionamento, experiências e conhecimento dos questionados, que podem divergir quanto 

à percepção sobre a influência das variáveis ambientais nos fatores competitivos. Necessário 
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ressaltar que, mesmo tendo o maior desvio padrão do bloco, este não é significativo o suficiente 

para desacreditar a respostas, conforme já demonstrado pelo coeficiente de alpha de cronbach. 

Quanto ao fator competitivo financeiro, a variável com maior influência é a 31- 

Aumentar as vendas/volume de vendas. Neste caso, a relação da variável com o fator 

competitivo permanece óbvio, pois com maior número de vendas o retorno financeiro da 

companhia tende a crescer. Outra variável ambiental que também influencia consideravelmente 

o fator competitivo financeiro é a 32- ter a possibilidade de aumentar o preço do produto, 

sem perder mercado, com pontuação de 9,1052. Logicamente, quanto mais o produto puder 

ter seu preço alterado positivamente sem impacto negativo no market share maior será o retorno 

da empresa. Ambas variáveis fazem parte da composição da estratégia ambiental de Ecodesign. 

A variável com menor pontuação no fator competitivo financeiro foi a 2- Conhecer 

a pegada de carbono de seus processos produtivos, com 6,921. Essa variável está ligada à 

estratégias de Análise do Ciclo de Vida e sua importância recai sobre aquelas empresas que 

buscam negociar no mercado internacional de carbono, através das reduções certificadas de 

emissões (CER). A pontuação baixa pode ser justificada pela ausência atual da empresa no 

mercado de carbono. 

A variável com maior desvio padrão no fator de competitividade financeiro foi a 

17- Melhorar a saúde e segurança do trabalho, com 2,431. Similar à variável 7 nos processos 

internos, a moda daquela variável foi 8. A justificativa para esse pequeno desvio pode estar no 

passivo de segurança do trabalho, presente em empresas com baixo indicador, que pode ou não 

ter sido considerado nas respostas. Devido à moda encontrada, a maioria dos respondentes deve 

ter considerado esses valores potenciais, todavia, outros entenderam não haver influência direta, 

que fez aumentar o desvio padrão. Entretanto, a nota final de 7,658 não foi das mais baixas, 

mas está somente 6% abaixo da média, demonstrando que no geral os respondentes reconhecem 

a importância da melhoria da saúde e segurança do trabalho no fator financeiro de 

competitividade. 

O fator competitivo mercadológico tem como variável mais influente a 29- 

Fidelizar Clientes, cuja pontuação é 9,1578. Essa pontuação é explicada pelo fato de que a 

fidelização de clientes garante a manutenção do market share, importante pra os resultados da 

empresa. Essa variável compõe a estratégia de Ecodesign. Outra variável ambiental que 

contribuiu para o aumento de competitividade no que diz respeito ao fator mercadológico foi a 
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25- Possuir certificação ambiental, com a pontuação de 8,8422. Certamente esse vínculo está 

relacionado à imagem da empresa no mercado, não só a respeito da responsabilidade 

socioambiental, mas também em relação ao reconhecimento de uma outra instituição atestando 

que seus processos e atividades estão em conformidade com um padrão pré-estabelecido, 

conforme ocorre na certificação. Dentre as 5 (cinco) estratégias avaliadas, essa variável compõe 

as estratégias Ecodesign e Sistema de Gestão Ambiental. 

Novamente, a variável com menor pontuação nesse bloco é a 2- Conhecer a 

pegada de carbono de seus processos produtivos, com 6.2894, com desvio padrão abaixo da 

média. A justificativa da baixa pontuação, é a mesma apresentada na análise do fator 

competitivo financeiro. 

A variável com maior desvio padrão no fator de competitividade financeiro foi 

novamente a 17- Melhorar a saúde e segurança do trabalho, com 2,63. Similar ao que já foi 

apresentado, esse desvio pode também ser fruto da consideração, ou não, de passivo de 

segurança, que viriam a causar danos de imagem à companhia. 

No que diz respeito ao fator competitivo de fornecimento, a variável ambiental com 

maior pontuação, 8.6316, foi a 31- Aumentar as vendas/volume de vendas. O aumento das 

vendas serve de poder de barganha com o fornecedor, dessa forma, a empresa poderá negociar 

a compra de seus insumos de forma mais confortável. Sabendo que seu cliente está vendendo 

cada vez mais, o fornecedor não arriscará perde-lo para uma possível concorrência, pois uma 

vez que as vendas dos clientes crescem, aumenta também sua produção e consequentemente o 

consumo de insumos. Essa variável faz parte das variáveis da estratégia de Ecodesign. 

Outra variável ambiental importante para os resultados de fornecimento e que 

possui a segunda maior pontuação no fator competitivo de fornecimento foi a 29- Fidelizar 

Clientes, com 7,9736. A mesma linha de raciocínio anterior pode ser utilizada para justificar a 

pontuação expressiva desta variável. Se o aumento de vendas sensibiliza o fornecedor, que 

passa a enxergar não só as vendas históricas e atuais do cliente, mas as vendas potenciais, reação 

similar ocorre com o processo de fidelização dos clientes. As empresas estão cientes de que se 

o seu cliente possui clientes fidelizados, uma demanda mínima é garantida, não só para aquele 

que fidelizou, como também para seu fornecedor. A fidelização dos clientes possibilita a 

manutenção do market share, que algumas vezes é mais impactante que o aumento dessa fatia 
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de mercado, principalmente quando trata-se de uma empresa já consolidada com extensa 

carteira de clientes. Essa variável ambiental faz parte da composição da estratégia de 

Ecodesign. 

A variável com menor pontuação no fator competitivo de fornecimento é a 14- 

Aumentar o conhecimento e participação dos funcionários a respeito da política ambiental 

da empresa, com nota de 5,605. A baixa pontuação demonstra que o conhecimento do 

funcionário não é suficiente para influenciar de modo significativo o fator competitivo de 

fornecimento. Realmente, essa variável tem mais importância no fator competitivo de processos 

interno, com nota de 7,7, pois possibilita um trabalho mais eficiente e dentro dos padrões da 

companhia. Para o fator de fornecimento, variáveis mais palpáveis ao fornecedor tornam-se 

mais influentes, tais como 42- Otimizar Operação logística, com nota 7.5526, e 25- Possuir 

certificação ambiental, cuja nota é 7.3684. 

Sabendo das variáveis mais impactantes para cada um dos fatores de 

competitividade, as empresas podem utilizar tais dados como premissa na escolha de qual 

estratégia ambiental será aplicada. No caso da empresa Alpha, atualmente seu foco estratégico 

está voltado para a eficiência operacional, portanto, o fator competitivo de processos internos. 

Logo, as estratégias com prioridade de utilização são aquelas que possuem as variáveis 6- 

identificar desperdícios em cada processo, 23- aumentar a capacidade produtiva e 30- 

aumentar/adquirir capacidade de inovação. Portanto, as estratégias ambientais compostas por 

essas variáveis podem trazer melhorias consideráveis aos processos internos. A variável 6- 

identificar desperdícios em cada processo produtivo faz parte somente da estratégia ambiental 

Análise do Ciclo de Vida. Por sua vez, a variável 23- aumentar a capacidade produtiva compõe 

somente a estratégia ambiental Produção mais Limpa. Já a variável 30- aumentar/adquirir 

capacidade de inovação faz parte das variáveis tanto da estratégia de Análise do Ciclo de Vida 

quanto do Ecodesign. 

Na análise com foco no fator de competitividade, além de avaliar os resultados mais 

expressivos das variáveis ambientais, é possível analisar os resultados consolidados dessas 

estratégias, para cada um dos fatores competitivos. O Gráfico 15 demonstra essa relação. 

O gráfico apresentado destaca as maiores pontuações em cada um dos fatores de 

competitividade. Percebe-se que, com exceção dos processos internos, o ecodesign é a 

estratégia ambiental com maior pontuação nos fatores de competitividade. A logística reversa 
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segue como segunda estratégia com mais influência em todos os fatores de competitividade, 

com diferença pequena das estratégias mais influentes.  

Sabendo que o foco estratégico atual da empresa Alpha está voltado para processos 

internos, a estratégia ambiental que se apresenta mais adequada para aplicação na empresa é a 

Produção mais Limpa. Combinando essa informação com as análises já realizadas, percebe-

se que, ao utilizar essa estratégia ambiental a empresa estará aplicando a estratégia de maior 

pontuação voltada ao seu foco estratégico de atuação, como também terá em sua aplicação uma 

das variáveis com maior score individual no fator competitivo definido. 

 
Gráfico 15 - Estratégias Ambientais x Fatores de Competitividade 

Fonte: Elaboração própria 

A análise da pontuação final das estratégias ambientais gerou um índice de 

competitividade em uma escala possível de 0 a 10. O índice gerado para cada estratégia 

ambiental está descrito no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Ranking das Estratégias Ambientais 

Fonte: Elaboração própria 

O gráfico demonstra que para a competitividade, levando em consideração todos os 

seus fatores e pesos respectivos, a estratégia ambiental mais influente é o ecodesign, seguido 

da logística reversa, com pontuação aproximadamente 1.6% menor que a estratégia anterior. A 

estratégia ambiental de produção mais limpa se posiciona em terceiro lugar, com pontuação 

aproximadamente 3% menor que a estratégia ambiental de melhor pontuação. 

Ao combinar as pontuações mais expressivas em cada fator de competitividade, é 

possível identificar o que seria a estratégia ambiental ideal para a companhia. Essa estratégia 

ambiental ideal potencializaria o ganho competitivo em todos os fatores de competitividade 

avaliados, através de suas variáveis ambientais. A Figura 16 demonstra essas características. 

Percebe-se que ambas variáveis relacionadas ao fornecimento, também são 

variáveis ideais em outros fatores de competitividade. A variável aumentar as vendas/volume 

de vendas compõe também o fator financeiro. A variável fidelizar clientes, por sua vez, faz 

parte das variáveis ideais do fator mercadológico. A estratégia ambiental ideal para o caso 

estudado teria que identificar desperdícios em cada processo produtivo, aumentando as 

capacidades produtivas e de inovação. Mais do que isso, ela possibilitaria o aumento das 

vendas por um valor mais alto, exercendo ao mesmo tempo a fidelização do cliente. A 

certificação ambiental também seria um requisito desta estratégia. 

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

ECODESIGN LOGÍSTICA
REVERSA

P+L SGA ACV

Ranking 7,2757 7,1603 7,0614 6,9804 6,7223

Ranking das Estratégias Ambientais



142 
Estratégias Ambientais como Fonte de Competitividade: 

um estudo de caso no setor petroquímico 

 

 
Figura 16 - Estratégia ambiental ideal 

Fonte: Elaboração própria 

Quanto à análise fatorial realizada, foi possível identificar similaridades nas duas 

abordagens realizadas. Três fatores são compostos somente por uma variável, sendo elas as 

variáveis 29- Fidelizar clientes, 42- Otimizar operação logística e 11- Reduzir o consumo 

de recursos. Como o intuito da análise fatorial é identificar variáveis latentes através da 

combinação de variáveis já existentes, esse objetivo não pode ser realizado nestes fatores. 

Todavia, é relevante o fato de que em ambas análises esses variáveis apareceram isoladas nos 

fatores gerados, corroborando a ideia de que não compõem um fator latente de variáveis, mas 

demonstram ser variáveis importantes para a análise. 

O primeiro fator gerado pelas análises fatoriais identificou 4 (quatro) e 5 (cinco) 

variáveis, nas rotações ortogonais e oblíquas, respectivamente. Todas as variáveis identificadas 

na rotação ortogonal estão presentes na rotação oblíqua, quais sejam 3- Conhecer a geração 

de resíduo por produto, 14- Aumentar o conhecimento e participação dos funcionários a 

respeito da política ambiental da empresa, 15- Diminuir custos com tratamento e 

disposição de resíduos e 35- Reduzir estoque. Percebe-se que a variável latente é composta 
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tanto por variáveis relacionadas ao conhecimento ambiental a empresa quanto por varáveis 

operacionais com foco financeiro. Na verdade, é possível identificar certa relação de 

causalidade entre as variáveis 3 (três) e 14 (quatorze), 15 (quinze) e 35 (trinta e cinco). Isso 

porque, o conhecimento sobre a geração de resíduo por produto e o aumento do conhecimento 

e participação dos funcionários a respeito da política ambiental da empresa podem possibilitar 

a diminuição de custos com tratamento e disposição de resíduos, que por sua vez, pode ser 

alcançado através da redução do estoque. Logo, essa variável latente está relacionada aos 

conhecimentos ambientais e otimização financeira. 

Outra possível variável latente, independente de correlação entre as variáveis 

analisadas, são aquelas apresentadas no fator 2 de ambas análises fatoriais:  19- Otimizar 

Processos, 23- Aumentar a capacidade produtiva e 34- Reduzir custo do produto. Logo, 

as variáveis identificadas que compõem a variável latente não observada, possuem a questão 

operacional como característica em comum. 

Finalmente, a terceira variável latente encontrada, considerando ambas análises, é 

composta pelas variáveis 1- Conhecer a utilização de recursos no processo produtivo (tipo, 

quant. e forma), 2- Conhecer a pegada de carbono de seus processos produtivos e 4- 

Conhecer a geração de resíduo por etapa do processo produtivo. Através da análise das 

variáveis ambientais, percebe-se que essa variável latente está diretamente relacionada ao 

conhecimento do impacto de seus processos no meio ambiente. 

Portanto, foi possível, a partir das análises fatoriais realizadas, identificar 3 (três) 

variáveis latentes não observáveis, que são as variáveis de conhecimento ambiental 

financeiro; operacional e; conhecimento do impacto dos processos no meio ambiente. A 

identificação dessas variáveis latentes demonstrou que as variáveis ambientais que as compõem 

se comportam de maneira semelhante, todavia, é importante ressaltar que essa identificação não 

caracteriza importância maior ou menor em relação às demais variáveis ambientais.  

Por fim, a partir deste capítulo foi possível identificar as características do setor 

petroquímico, campo onde o estudo foi realizado, bem como as especificidades da empresa 

onde o questionário foi aplicado, possibilitando a compressão mais detalhada da abrangência 

do estudo e do ambiente onde ele foi realizado. Também foram apresentados os resultados 

encontrados de forma clara e objetiva, dando subsídio para a análise desses dados na seção de 

discussão, onde vários aspectos dos dados foram analisados e comentados. 
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Foi possível determinar quais variáveis ambientais são mais significativas para cada 

fator competitivo, além de justificar os resultados com embasamentos teóricos da gestão 

estratégica e competitividade. Também foi apresentada a estratégia ambiental mais influente 

em cada fator de competitividade e para a competitividade de modo geral. Considerando o foco 

estratégico da empresa, foi apresentada a estratégia mais adequada para alavancar a 

competitividade no fator respectivo. Além disso, com base nas maiores pontuações de cada 

fator competitivo foi possível determinar as características da estratégia ambiental ideal para a 

companhia. 

Portanto, através desse capítulo todo o levantamento e análises bibliográficas, 

elaboração e aplicação do questionário se uniram para alcançar os objetivos da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise do trabalho desenvolvido, foi possível descrever a conclusão 

encontrada a respeito dos objetivos, específicos e geral, do estudo de caso em si, através das 

estratégias ambientais analisadas, da questão de pesquisa e do trabalho realizado, através da 

identificação de uma estratégia ambiental ideal. Também são descritas nesta seção as 

contribuições do trabalho para a academia, mercado e sociedade, além das dificuldades, 

limitações e possibilidades de trabalhos futuros. 

Este trabalho atingiu seu objetivo de identificar as estratégias ambientais 

existentes, visto que descreveu 30 (trinta) estratégias ambientais, suas características e a relação 

de abrangência existente entre elas. O alcance desse objetivo pode ser facilmente atestado 

através da Figura 11. 

O objetivo de selecionar as estratégias ambientais relevantes para o estudo 

também foi atingido pelo trabalho, na medida em que foram utilizados critérios de seleção que 

culminaram na escolha das estratégias ambientais de Análise do Ciclo de Vida, Sistema de 

Gestão Ambiental, Produção mais Limpa, Ecodesign e Logística Reversa. 

A necessidade de identificar os resultados provenientes da implementação de 

cada estratégia selecionada também foi atingida. Uma vez definidas as estratégias ambientais, 

foi possível pesquisar na literatura especializada estudos de caso relativos a essas estratégias, 

que possibilitou tabelar os resultados encontrados nesses estudos e posteriormente enquadrá-

los em uma nomenclatura mais abrangente. 

Também foi possível alcançar o objetivo de identificar e selecionar os indicadores 

de competitividade relevantes para a pesquisa. Isso ocorreu, inicialmente, através da 

pesquisa bibliográfica em conjunto com análise qualitativa, que possibilitou a reclassificação 

dos fatores de competitividade, bem como a identificação de diversos indicadores de 

competitividade para cada um dos tipos de fatores determinados. A seleção dos indicadores 

mais relevantes também foi possível através da utilização de critérios de seleção definidos com 

base nas características do campo de estudo e das limitações de aplicação do instrumento de 

pesquisa. 
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Com o alcance dos demais objetivos específicos e utilização de seus resultados, foi 

possível conhecer a influência de cada uma das estratégias ambientais na competitividade 

de uma empresa do setor petroquímico, último dos objetivos específicos. Essa informação 

tomou forma após aplicação do questionário e análise dos dados. 

Dessa forma, é possível dizer que o objetivo geral do trabalho de quantificar a 

influência das estratégias ambientais na competitividade de uma empresa do setor 

petroquímico foi atingido com sucesso, visto que essa informação foi descrita e serviu de base 

para elaboração de um ranking de competitividade das estratégias ambientais analisadas. 

O alcance do objetivo do trabalho culminou no ranking de competitividade 

apresentado, que identificou o ecodesign como estratégia ambiental mais relevante para a 

competividade da empresa, seguido da logística reversa, produção mais limpa, sistema de 

gestão ambiental e análise do ciclo de vida. 

No caso do ecodesign, as variáveis ambientais que mais contribuíram para a 

formação do score alcançado foram aumentar/adquirir capacidade de inovação, aumentar 

as vendas/volume de vendas, fidelizar clientes e ter a possibilidade de aumentar o preço 

do produto sem perder mercado. Dentre elas, o aumento nas vendas e/ou volume de vendas 

foi a variável que mais contribui para a aquisição de competitividade. 

A análise da Logística Reversa demonstrou que as variáveis melhorar a imagem 

socioambiental da empresa, reduzir consumo de recursos, aumentar a receita e otimizar 

operação logística são as variáveis mais importantes, em seus respectivos fatores, sendo que a 

última, é a que mais influencia na aquisição de competitividade. 

Para a Produção mais Limpa o fato de reduzir consumo de recursos, aumentar a 

capacidade produtiva, ter acesso a empréstimos e financiamentos diferenciados e 

melhorar a imagem socioambiental da empresa é o que mais influencia na aquisição de 

competitividade ao longo dos quatro fatores existentes. Dentre eles, o aumento da capacidade 

produtiva é o resultado mais importante para a aquisição de competitividade, no mercado em 

que a empresa está situada. 

No Sistema de Gestão Ambiental, as variáveis mais importantes são diminuir o 

impacto ambiental causado pela empresa, organizar documentação e compartilhar 
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conhecimento, possuir certificação e otimizar processos, sendo a primeira a mais relevante 

para a aquisição de competitividade. 

Finalmente, para a Análise do Ciclo de Vida, a variáveis que mais impactam nos 

fatores competitivos de forma isolada são identificar desperdícios em cada processo 

produtivo e aumentar/adquirir capacidade de inovação, sendo esta última responsável pela 

maior contribuição da estratégia ambiental na competitividade como um todo. 

Ao resgatar o problema exposto, tínhamos como motivo de investigação o do fato 

de não existir, atualmente, informações suficientes sobre a influência quantitativa que as 

estratégias ambientais possuem na competitividade das organizações, tendo a seguinte questão 

fruto deste problema: Qual a influência quantitativa das estratégias ambientais na 

competitividade? 

Ao realizar essa investigação, este trabalho coletou informações suficientes para 

preencher, ao menos em parte, a lacuna existente. Além disso, permitiu a geração de mais 

informações, através da possibilidade de replicação deste estudo em outras organizações. 

Quanto à questão de pesquisa, foi possível responder de forma objetiva a influência que 5 

(cinco) estratégias ambientais diferentes possuem sobre a competitividade, gerando um ranking 

de competitividade que identifica a prioridade de implementação dessas estratégias. 

Também foi possível determinar as características de uma estratégia ambiental ideal 

para a organização analisada, possibilitando a implementação combinada de estratégias, bem 

como a adequação dessas estratégias considerando as variáveis ambientais mais relevantes para 

a empresa.  

A partir de seus resultados, este trabalho contribuiu para a expansão dos estudos 

relativos ao paradigma da sustentabilidade e das estratégias ambientais e seus resultados 

competitivos. Dentre as contribuições para a academia, a mais importante a ser citada é a 

quantificação da influência das estratégias ambientais na competitividade, preenchendo, ao 

menos parcialmente, a lacuna existente na literatura especializada. Além disso, o estudo 

também contribuiu para a literatura voltada à competitividade, através da apresentação de um 

framework relacionando diversas dimensões e fatores competitivos existentes. 
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Para o mercado, a contribuição deste trabalho consiste na identificação de como as 

estratégias ambientais influenciam na competitividade das empresas. A identificação da 

estratégia com maior influência na competitividade, ou em um fator específico desta, fornece a 

empresa subsídios para implementar essas estratégias, a partir de seu planejamento estratégico. 

Esses benefícios não se restringem à empresa onde o estudo foi aplicado, mas todo o setor 

estudado, e até outros setores do mercado, já que o modo que foi estruturado e apresentado 

possibilita a replicação do trabalho identificando resultados específicos para cada caso 

analisado. Outra contribuição importante foi a identificação das características de uma 

estratégia ambiental ideal para a companhia, a partir da combinação das variáveis ambientais 

mais influentes em cada fator de competitividade. 

Este estudo também contribuiu para a sociedade, pois ao disseminar a utilização das 

estratégias ambientais, está também contribuindo com a disseminação do paradigma da 

sustentabilidade e consequente conservação do meio ambiente. A redução da poluição, 

diminuição da extração de matérias-primas e de passivos ambientais são alguns exemplos dos 

benefícios à sociedade, proveniente da utilização dessas estratégias. 

Dentre as dificuldades encontradas na elaboração do trabalho pode-se citar os 

poucos estudos voltados à quantificação da competitividade, bem como a falta desses estudos 

relacionando as estratégias ambientais à quantificação dessa competitividade. Outra dificuldade 

encontrada ocorreu no alcance do terceiro objetivo específico, quando foi identificado os 

resultados provenientes da implementação das estratégias ambientais. Para alcance desse 

objetivo foram pesquisados estudos de caso relacionados com as estratégias ambientais 

selecionadas. Muitos desses estudos de caso não explicitavam os resultados ambientais 

encontrados após aplicação da estratégia ambiental, enquanto outros apresentavam somente 

resultados esperados. Como o trabalho foi baseado em casos empíricos, foi necessário utilizar 

mais tempo e abranger um período de publicação maior que o definido inicialmente. Essa 

dificuldade foi identificada de modo especial na estratégia Análise do Ciclo de Vida, onde só 

foi possível identificar 10 (dez) variáveis ambientais. A aplicação do questionário também foi 

uma dificuldade presenta no trabalho, devido à complexidade e tamanho do questionário, bem 

como do tempo curto para resposta. 

Apesar dos resultados apresentados, o trabalho possui algumas limitações 

importantes, que devem ser levadas em consideração. Das limitações identificadas, a maioria 
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está relacionada a limitações de aplicação do questionário. Dentre elas, pode-se citar a 

quantidade de indicadores de competitividade utilizados para a quantificação da influência das 

estratégias nos fatores competitivos. 

Foi utilizado um indicador para cada um dos fatores competitivos, pois cada 

indicador adicional iria resultar em pelo menos 34 questões adicionais. Considerado que em um 

questionário equilibrado a quantidade de indicadores de cada fator deve ser a mesmo, a adição 

de indicadores aconteceria a cada 4, de modo que uma adição aumentaria a quantidade de 

questões em 136. Portanto, para não inviabilizar a aplicação do questionário foi utilizado 

somente um indicador para cada fator de competitividade. A utilização de uma quantidade 

maior de indicadores possibilitaria conhecer a influência das estratégias ambientais com maior 

detalhe dentro de cada um dos fatores de competitividade. 

O mesmo pode ser dito das variáveis ambientais, já que em algumas estratégias 

ambientais teve de haver seleção das variáveis, devido à grande quantidade encontrada. Ao 

utilizar um maior número de variáveis, seria possível analisar com maior detalhe o modo que a 

estratégia ambiental influencia em cada um dos fatores de competitividade. 

A quantidade de estratégias ambientais também foi restrita para viabilizar a 

aplicação do questionário. Das 30 estratégias ambientais identificadas, somente 5 (cinco) foram 

utilizadas no trabalho. Mesmo utilizando critérios relevantes de seleção, a utilização de outras 

estratégias ambientais no estudo proporcionaria mais informações e difusão ainda maior das 

estratégias ambientais. 

Partindo dos resultados alcançados e considerando as limitações deste estudo, tem-

se algumas perspectivas para trabalhos futuros. Dentre elas, há a realização de um estudo de 

caso múltiplo dentro de um setor específico. Com a utilização de indicadores de 

competitividade idênticos em todo o setor, será possível a generalização dos resultados para 

todo o setor. A aplicação em mais de um setor possibilitaria a comparação das realidades entre 

os diversos setores, assim como a determinação das estratégias ambientais ideais para cada 

setor. 

Um outro estudo possível seria a avaliação a posteriori da aplicação de uma 

estratégia ambiental. Enquanto o estudo atual determinou qual seria a estratégia ambiental ideal 

para implementação na companhia, o próximo passo seria quantificar a competitividade atual 
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da organização a partir dos indicadores utilizados para posteriormente aplicar a estratégia 

ambiental e por fim, em tempo hábil para que ela se torne efetiva, mensurar novamente os 

indicadores já medidos. Dessa forma, não só será possível determinar se uma estratégia 

ambiental efetivamente contribuiu para a competitividade, mas também informar qual foi essa 

contribuição a partir dos indicadores de competitividade medidos antes e depois dessa 

aplicação. Essa opção pode ser utilizada também para confirmar os resultados apresentados 

neste e em qualquer outro estudo que replique a metodologia aqui utilizada. 

Em uma busca por dados ainda mais detalhados, estes estudos podem utilizar uma 

quantidade maior de indicadores. A mensuração dos indicadores seria possível se fossem 

utilizados indicadores genéricos de fácil obtenção, tais como investimento em P&D, 

produtividade, patentes registradas, dentre outros. Dessa forma, seria possível avaliar a 

competitividade de uma, ou mais de uma, organização e replicar essa análise depois da 

aplicação de uma estratégia ambiental, quantificando a contribuição causada por essa estratégia 

para a competitividade da organização. Uma outra possibilidade de aplicação é a utilização do 

mesmo questionário em uma empresa do mesmo setor, mas com tempo maior de operação no 

mercado. Desse modo seria possível relacionar as características do perfil de uma empresa 

jovem e outra tradicional, com os resultados encontrados nos estudos. 

Por fim, ressalta-se a importância deste trabalho, que enriqueceu a literatura 

especializada ao categorizar diversas teorias a respeito da competitividade, através da 

identificação de seus fatores competitivos, além de relacionar esses fatores com estratégias 

ambientais, de forma a demonstrar quantitativamente a influência dessas estratégias para a 

competitividade da empresa, identificando a mais relevante e trazendo benefícios tanto para a 

organização quanto para a sociedade.
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APÊNDICES 

 Apêndice A – Resultados ambientais genéricos das estratégias ambientais identificados 

na literatura 

Código Resultado Ambiental Genérico 
1 Conhecer a utilização de recursos no processo produtivo (tipo, quant. e forma) 

2 Conhecer a pegada de carbono de seus processos produtivos 

3 Conhecer a geração de resíduo por produto 

4 Conhecer a geração de resíduo por etapa do processo produtivo 

5 Conhecer impactos ambientais de cenários alternativos do processo produtivo 

6 Identificar desperdícios em cada processo produtivo 

7 Melhorar a imagem socioambiental da empresa 

8 
Conhecer impactos ambientais causados pela empresa, desde extração de 

matéria-prima até o descarte dos produtos 

9 Tomar decisões a partir do impacto ambiental gerado 

10 .                                  .  

11 Reduzir consumo de recursos 

12 Eliminar/Diminuir a geração de resíduos 

13 
Organizar documentação (requisitos, procedimentos e processos) e 

compartilhar conhecimento 

14 
Aumentar o conhecimento e participação dos funcionários a respeito da política 

ambiental da empresa 

15 Diminuir custos com tratamento/disposição de resíduos 

16 Melhorar o desempenho dos funcionários 

17 Melhorar a saúde e segurança do trabalho 

18 Eliminar/Diminuir o desperdício 

19 Otimizar processos 

20 Ter acesso a empréstimos e financiamentos diferenciados 

21 Diminuir o impacto ambiental causado pela empresa 

22 Acessar a tecnologias ambientais 

23 Aumentar a capacidade produtiva 

24 Otimizar a embalagem do produto 

25 Possuir certificação ambiental 

26 Reduzir custos logísticos 

27 Aumentar do ciclo de vida do produto 

28 Qualificar-se como fornecedor potencial de "clientes verdes" 

29 Fidelizar clientes 

30 Aumentar/adquirir capacidade de inovação 

31 Aumentar as vendas/volume de vendas 

32 Ter a possibilidade de aumentar o preço do produto, sem perder mercado 

33 Aumento do market share 

34 Reduzir custo do produto 
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Código Resultado Ambiental Genérico 

35 Reduzir estoque 

36 Diminuir a necessidade de investimento no processo industrial 

37 Aumentar a eficiência energética 

38 Possuir produto final com múltiplas funções 

39 Possuir produto com alta durabilidade 

40 Recuperar (reutilizar/reciclar) embalagens dos produtos 

41 Aumentar a confiabilidade dos processos 

42 Otimizar operação logística 

43 Reduzir custos através do redesign do produto 

44 Aumentar a receita 
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 Apêndice B – Resultados ambientais selecionados como variáveis ambientais do estudo 

Código da 

Variável 
Variáveis Ambientais selecionadas 

1 
Conhecer a utilização de recursos no processo produtivo (tipo, quant. e 

forma) 

2 Conhecer a pegada de carbono de seus processos produtivos 

3 Conhecer a geração de resíduo por produto 

4 Conhecer a geração de resíduo por etapa do processo produtivo 

5 
Conhecer impactos ambientais de cenários alternativos do processo 

produtivo 

6 Identificar desperdícios em cada processo produtivo 

7 Melhorar a imagem socioambiental da empresa 

8 
Conhecer impactos ambientais causados pela empresa, desde extração de 

matéria-prima até o descarte dos produtos 

9 Tomar decisões a partir do impacto ambiental gerado 

10 .                                   . 

11 Reduzir consumo de recursos 

12 Eliminar/Diminuir a geração de resíduos 

13 
Organizar documentação (requisitos, procedimentos e processos) e 

compartilhar conhecimento 

14 
Aumentar o conhecimento e participação dos funcionários a respeito da 

política ambiental da empresa 

15 Diminuir custos com tratamento/disposição de resíduos 

16 Melhorar o desempenho dos funcionários 

17 Melhorar a saúde e segurança do trabalho 

18 Eliminar/Diminuir o desperdício 

19 Otimizar processos 

20 Ter acesso a empréstimos e financiamentos diferenciados 

21 Diminuir o impacto ambiental causado pela empresa 

23 Aumentar a capacidade produtiva 

24 Otimizar a embalagem do produto 

25 Possuir certificação ambiental 

26 Reduzir custos logísticos 

29 Fidelizar clientes 

30 Aumentar/adquirir capacidade de inovação 

31 Aumentar as vendas/volume de vendas 

32 Ter a possibilidade de aumentar o preço do produto, sem perder mercado 

34 Reduzir custo do produto 

35 Reduzir estoque 

40 Recuperar (reutilizar/reciclar) embalagens dos produtos 

41 Aumentar a confiabilidade dos processos 

42 Otimizar operação logística 

44 Aumentar a receita 
 

 



162 

 Apêndice C – Questionário Aplicado 

 Parte 1 
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 Parte 2 – Tipo A 
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 Parte 2 – Tipo B 
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