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RESUMO 

 

 

Esta tese contribui com os estudos concernentes à sustentabilidade ambiental na indústria do 

petróleo e gás por meio da mensuração da ecoeficiência das Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs) da cadeia produtiva do petróleo e gás no Rio Grande do Norte, buscando auxiliar para 

a maximização da eficiência ambiental, redução de custos, identificação de melhorias de 

métodos nos processos operacionais com agregação de valor e fortalecimento da 

competitividade empresarial na região. A ecoeficiência é uma estratégia de gestão ambiental 

que tem como objetivo reduzir o consumo de recursos, reduzir o impacto sobre a natureza e 

fornecer aos clientes produtos e serviços de maior qualidade. Para sua mensuração foi utilizada 

a metodologia denominada Taxonomia CE7, sigla referente às “sete competências da 

ecoeficiência”, que, adaptada às estratégias ambientais, mostrará o nível de ecoeficiência em 

que os empreendimentos se encontram. A pesquisa de campo adota como objeto de estudo 44 

MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás potiguar, integrantes do projeto “cadeia produtiva 

do petróleo, gás e energia do RN”, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) do RN, que prestam serviço à Petrobras e que fazem parte da 

RedePetro RN. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a outubro de 2016, através do 

método survey. Ao término do estudo, foram evidenciados a ausência de MPEs ecoeficientes 

no encadeamento produtivo e que o melhor nível de entrega ocorreu para 15,91% dos 

empreendimentos que foram diagnosticados como “quase ecoeficientes”. As estratégias 

ambientais que promovem a ecoeficiência são a eficiência energética, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), os cuidados ambientais na seleção de 

fornecedores e o licenciamento ambiental. Por fim, a ecoeficiência não é uma prática de gestão 

institucionalizada na realidade das MPEs desse encadeamento produtivo. 

 

 

Palavras-chave: gestão ambiental, sustentabilidade, ecoeficiência, cadeia produtiva do 

petróleo e gás. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis contribute to studies on environmental sustainability in the oil industry by measuring 

the eco-efficiency of Small Business of Supply chain oil and gas in Rio Grande do Norte. It 

also seeks to help maximize environmental efficiency, cost reduction, identification of method 

improvements in operational processes, adding value and strengthening business 

competitiveness in the region. Eco-efficiency is a management strategy that aims to reduce 

resource consumption, reduce the impact on nature and provide customers with higher quality 

products and services. For its measurement, we used the methodology called CE7 taxonomy, 

an acronym referring to the "seven competences of ecoefficiency" that, when adapted to the 

environmental strategies to support eco-efficiency, it will show the level of eco-efficiency in 

which companies are. We analyzed 44 (forty-four) Small business of the oil and gas production 

chain of Rio Grande do Norte, which works for Petrobras and are part of RedePetro RN. These 

companies are also part of the project "RN oil, gas and energy production chain" developed by 

SEBRAE-RN. We collected data from August to October 2016, using the survey method. At 

the end of the study it was evidenced the absence of eco-efficient Small business in the 

productive chain and that the best results occurred for 15.91% companies that obtained a level 

of "almost" eco-efficiency. The environmental strategies that promote eco-efficiency are energy 

efficiency, Solid Waste Management Plan (SWMP), environmental caution in supplier 

selection and environmental licensing. Finally, eco-efficiency is not an institutionalized 

management practice in the small business of this productive chain. 

 

 

Keywords: Environmental management, sustainability, eco-efficiency, supply chain oil and 

gas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 Os setores energéticos mundiais vêm passando por transformações que levaram ao 

estabelecimento de novos modelos e regimes de concessão para a exploração de recursos 

naturais (FUJIMORI et al., 2014; MASAHIRO et al., 2014; ANDRADE; OLIVEIRA, 2015). 

A Lei do petróleo, por exemplo, modificou o marco regulatório dessa indústria no Brasil, 

ocasionando mudanças na dinâmica da concorrência setorial e alterando o ambiente seletivo. 

Desse modo, a quebra de monopólio e a entrada de novos concorrentes geraram um mercado 

mais competitivo nesse segmento (GANDRA, 2006; RIBEIRO; SATT JÚNIOR, 2012). 

 Para Pozo, Tachizawa e Souza (2011), Elgazzar, Tipi e Hubbard (2012), Lee e Rha 

(2013) e Souza (2014), o negócio que movimenta a indústria petrolífera compõe-se de um 

encadeamento produtivo que engloba sistemas produtivos que operam em diferentes etapas, 

sendo compreendida como o conjunto de atividades que se articulam progressivamente, desde 

os insumos básicos até o produto final, onde cada segmento é um elo da cadeia produtiva 

compreendido na maioria das vezes por MPEs, fornecendo produtos e serviços para uma grande 

empresa que administra projetos e contratos. 

 Diversos autores (GUARNIEIRI et al., 2006; GLAVIC; LUKMAN, 2007; ALIGLERI 

et al., 2009; BARBIERI, 2011; DIAS, 2011a; SEIFFERT, 2011; FLEITER et al., 2012; 

SANTOS; FAGÁ; SANTOS, 2012; PIMENTA, 2012) relatam em seus estudos que na 

contratação de fornecedores ou prestadores de serviços, destacam-se as exigências apresentadas 

na área ambiental, sendo determinado em seus contratos e/ou licitações que as empresas 

desenvolvam, gerenciem e monitorem um sistema de gestão ambiental, observando os critérios 

de aspectos ambientais, estrutura e responsabilidade, treinamento, conscientização e 

competência, monitoramento e mensuração, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela 

administração, tornando necessária a adoção de estratégias ambientais, buscando intensificar a 

competição e o desenvolvimento de novas táticas empresariais, porque, além de questões como 

preço e qualidade, é fundamental que as empresas considerem em sua competitividade inovar 

tecnologicamente e pensar do ponto de vista ambiental. 

A competitividade é fator de sobrevivência para qualquer empresa, assim como a 

adoção de estratégias ambientais se tornou um fator-chave para a diferenciação no mercado, e 
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a imposição de padrões ambientais adequados pode estimular as empresas a adotarem inovações 

que reduzam os custos totais de um produto ou aumentem o seu valor, melhorando a sua 

competitividade, “ou seja, além das melhorias ambientais, as regulamentações ambientais 

também reforçariam as condições de competitividade empresarial” (YOUNG; LUSTOSA, 

2001, p. 234). 

 Na indústria do petróleo, a preocupação ambiental tornou-se um fator central para o 

desenvolvimento sustentável ambiental empresarial. E, para os Stakeholders1, é necessário 

conhecer o desempenho ambiental das empresas e o emprego de técnicas quantitativas para 

mensurar sua eficiência ambiental (REVILLA; SARKIS; MODREGO, 2003; ALVAREZ; 

CRESPI, 2003; KOGA, 2005; TAYMAZ, 2008; BEZERRA; MILLER, 2015). 

 Munck, Dias e Souza (2008) e Munck, Galelli e Souza (2012) enfatizam que uma 

empresa é sustentável quando gera lucro para os acionistas, protege o meio ambiente e melhora 

a qualidade de vida das pessoas que se relacionam. Esses autores ainda relatam que ações 

sustentáveis realizadas por uma empresa são aquelas responsáveis por causar o menor impacto 

ambiental ao longo das atividades operacionais, ao mesmo tempo que está preocupada em 

promover o desenvolvimento econômico e social, bem como possa contribuir para a 

sobrevivência das gerações presentes e futuras. 

 Diante desse contexto, esta tese colabora e orienta no atendimento às necessidades de 

mercado, aproveitamento de potencialidades e superação das dificuldades, buscando o 

desenvolvimento das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte por 

meio do acesso ao mercado e do fortalecimento da competitividade através da melhoria da 

sustentabilidade ambiental empresarial, respondendo a um questionamento central: Em que 

medida as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) da cadeia produtiva do petróleo e gás do 

Rio Grande do Norte são ecoeficientes? Ou ainda, a ecoeficiência pode ser considerada 

uma ferramenta de gestão devidamente estabelecida na realidade das MPEs da cadeia 

produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte? 

 A partir da série de Normas da ISO 140002, que intensificou o uso de indicadores de 

desempenho, as empresas procuraram caminhos para entender, melhorar e demonstrar o 

                                                 
1 É qualquer pessoa ou grupo que tenha interesse, ou possa ser afetado pelas ações de uma organização, como: 

público interno, fornecedor, consumidor, cliente, instituição pública, comunidade, proprietários, banqueiros, 

sindicatos, órgãos governamentais etc. (PIMENTA, 2012). De acordo com Ottman (2012, p. 214), os novos 

Stakeholders ambientais subdividem-se em Stakeholders tradicionais (varejistas e consumidores finais, 

funcionários, vizinhos da empresa, imprensa, fornecedores, instituições financeiras e reguladores) e novos 

Stakeholders (o público em geral, crianças e futuras gerações, educadores, ativistas sociais e ambientais, líderes 

religiosos e sociais, jornalistas e outros grupos governamentais). 
2 ISO 14031: guia para avaliação de desempenho ambiental. 
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desempenho ambiental e econômico de suas atividades, contribuindo para a melhoria do seu 

gerenciamento. Nesse contexto, Rezende (2012, 2015) enfatiza que é necessário realizar uma 

gestão ambiental ancorada na operacionalização gerenciada a partir de métodos de mensuração 

e indicadores de desempenho ambiental. 

 Para Salgado (2007), a avaliação da eficiência é apresentada a partir de indicadores 

que possam ser objetos de comparação e permitam comunicação entre empresas por meio de 

benchmarking. Nessa perspectiva, os indicadores devem: 

 

i. Ser relevantes e significativos quanto à proteção ao meio ambiente; 

ii. Informar aos tomadores de decisão como melhorar o desempenho do empreendimento; 

iii. Reconhecer a diversidade intrínseca de uma atividade particular; 

iv. Amparar a elaboração de metas e seu monitoramento; 

v. Ser claramente definidos, capazes de ser medidos, ter transparência e ser criticáveis; e 

vi. Ser compreensíveis e significativos a todos os grupos interessados no empreendimento. 

 

 De acordo com Pimenta (2012), a mensuração da eficiência ambiental possibilita 

identificar pontos fortes e fracos das MPEs, ameaças, tendências e oportunidades de melhorias 

que podem ser implantadas visando melhorar a sua adequação e uma oportunidade de mercado. 

Em outra vertente, Adissi, Pinheiro e Cardoso (2013) enfatizam que na gestão ambiental deve-

se tomar como ponto de partida a busca pela quantificação dos impactos causados no ambiente 

pelas ações das empresas por meio de informações quantitativas. 

 Para Cantarino (2003), os indicadores de sustentabilidade ambiental empresarial 

devem ter representatividade, objetividade, consistência, clareza, comparabilidade, bem como 

necessitam ser apurados e utilizados no nível operacional e/ou gerencial da empresa e 

divulgados internamente, para as gerências, para a alta ou média direção da empresa, e também 

externamente, quando assim for necessário, através dos seus relatórios de desempenho. 

 Diversos autores (SIENA, 2008; MUNCK; DIAS; GALLELI, 2008; MUNCK; 

GALLELI; SOUZA, 2012; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 2013) propõem uma metodologia 

para mensuração da ecoeficiência que pode ser aplicada às MPEs da cadeia produtiva do 

petróleo e gás, objeto de estudo desta tese, utilizando a escala denominada Taxonomia CE7, 

sigla referente às “sete competências da ecoeficiência” que, de acordo com Siena (2008), essa 

escala de mensuração do desenvolvimento sustentável utiliza o sistema de bandas; através dos 

estudos desses autores e de adaptações às finalidades deste trabalho, mostraremos em que nível 
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de desenvolvimento de ecoeficiência as empresas se encontram, sendo esta uma das 

contribuições desta tese. 

 O conceito de Ecoeficiência, definido pelo World Business Council for Sustainable 

Development3 (WBCSD), está relacionado ao fornecimento de bens ou serviços que satisfazem 

às necessidades humanas, trazendo melhor qualidade de vida, reduzindo os impactos ambientais 

e o uso de recursos naturais, considerando o ciclo de vida dos produtos, sua produção e a 

capacidade do planeta de suportar tal demanda (WBCSD, 2000). 

 Para Barbieri (2011), a ecoeficiência é uma estratégia que funciona como um modelo 

de gestão ambiental empresarial promissora para as empresas reduzirem a poluição e o uso dos 

recursos em suas atividades. Cita ainda que ecoeficiência baseia-se na ideia de que a redução 

de materiais e energia por unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade da 

empresa, ao mesmo tempo em que reduz as pressões sobre o meio ambiente, seja como fonte 

de recurso, seja como depósito de resíduo. 

 No entanto, para que essa estratégia tenha êxito, se faz necessário que as organizações 

as quais optem por ser ecoeficientes repensem o seu modelo de produção. A WBCSD (2000) 

aponta sete fatores para se alcançar com êxito a ecoeficiência, que são: a 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. 

 Diante do exposto, a estratégia de ecoeficiência requer uma total integração entre a 

empresa e os seus Stakeholders, para que se possam minimizar os impactos negativos 

provenientes do consumo de ambos. 

 Dessa forma, a mensuração da ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo 

e gás do Rio Grande do Norte será realizada por meio da abordagem quantitativa através da 

análise estatística do nível de entrega das competências viabilizadoras da ecoeficiência 

convertidas em estratégias ambientais, compreendendo quatro etapas distintas: (1) identificação 

das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência, (2) análise estatística por empreendimento, 

(3) transferência dos dados obtidos para a Taxonomia CE7 e, por fim, (4) a verificação do estado 

de ecoeficiência das MPEs (MUNCK; DIAS; GALLELI, 2008; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 

2012; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 2013). 

                                                 
3 O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável é uma associação mundial de cerca de 

200 empresas que tratam exclusivamente de negócios e desenvolvimento sustentável. (Disponível em: 

<http://www.wbcsd.org>. Acesso em: 12 dez. 2016). 

http://www.wbcsd.org/
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 Nesse sentido, o método de pesquisa, representado na Figura 1, consiste em: 

 

a) A partir dos objetivos, realiza-se a pesquisa teórica na literatura sobre os temas: cadeia 

produtiva do petróleo, impactos ambientais na indústria do petróleo, sustentabilidade 

empresarial, gestão ambiental, ecoeficiência, estratégias ambientais de apoio à 

ecoeficiência e métodos de mensuração da ecoeficiência; 

b) Diante da pesquisa teórica e do estudo da metodologia da pesquisa empírica, define-se a 

pesquisa de campo. É relevante mencionar que os dados serão obtidos mediante a realização 

de um survey4 com as MPEs integrantes do projeto “cadeia produtiva do petróleo, gás e 

energia do RN” do Sebrae RN e parceiros, que compõem a cadeia produtiva do petróleo e 

gás potiguar; 

c) Em função dos objetivos e condições operacionais de executar a pesquisa de campo, será 

definido o planejamento da pesquisa de campo; 

d) Decorrente dos objetivos e da técnica selecionada para analisar a variável de interesse na 

pesquisa teórica, faz-se a análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo; 

e) Em conclusão, realiza-se uma análise crítica dos resultados com referência ao objetivo do 

trabalho e hipóteses do estudo. 

 

Figura 1 – Método de pesquisa 

 
   Fonte: Autor (2017). 

                                                 
5 No método Survey, a coleta de informações é feita através de questionários, aplicados no público-alvo escolhido 

para realização da pesquisa. O instrumento de pesquisa para obter descrições quantitativas de uma população é o 

questionário, que deve ser administrado pelo pesquisador e que pode enviá-lo aos entrevistados, por meio impresso 

ou eletrônico, sendo possível oferecer assistência ou não para o preenchimento ou fazer a pesquisa presencialmente 

ou ainda via telefone (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). 

Objetivos

Pesquisa Teórica
Método da Pesquisa de 

Campo

Pesquisa Empírica

Resultados da 
Pesquisa

Conclusão da 
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 Esta tese tem como objetivo geral mensurar5 a ecoeficiência das MPEs da cadeia 

produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte e os objetivos específicos compreendem: 

 

 Caracterizar a estrutura da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte; 

 Descrever as principais práticas de gestão ambiental adotadas pelas MPEs; 

 Comparar o nível de ecoeficiência a partir das estratégias ambientais utilizadas; 

 Identificar as MPEs de referência para a cadeia produtiva quanto à ecoeficiência. 

 

 Com a conclusão desses objetivos, auxiliamos com orientações e sugestões para 

maximização da eficiência ambiental, redução de custos, identificação de melhorias de métodos 

nos processos operacionais com agregação de valor. Espera-se colaborar para que o segmento 

fortaleça os conhecimentos sobre a questão ambiental, tendo como avaliar sua ecoeficiência e 

instituir mecanismos de autoavaliação e aprimoramento contínuo das práticas desenvolvidas, 

buscando promover ações voltadas para a melhoria da gestão ambiental das MPEs e a 

proposição de políticas públicas para a atividade no Estado. 

 A escolha do tema mensuração da ecoeficiência, e sua posterior aplicação nas MPEs 

da cadeia produtiva do petróleo e gás no Rio Grande do Norte para desenvolver esta tese, 

seguindo a linha de pesquisa “meio ambiente na indústria do petróleo e gás”, torna-se pertinente 

pelos seguintes fatores: 

 Do ponto de vista ambiental, as estratégias ambientais tornaram-se mais proativas e 

passaram a ser utilizadas como técnicas competitivas, principalmente no que se refere à 

melhoria na reputação das empresas e o fortalecimento da sua imagem. 

 De acordo com Pimenta (2012), são indutores da gestão ambiental empresarial: 

 

i) A sociedade civil, que vem atuando de forma significativa por meio de denúncias, 

formação de opiniões perante o público e pressões políticas nas instâncias legislativas e 

executivas; e 

ii) O mercado, que exerce uma influência que é oriunda do processo de globalização e 

competitividade, motivando investidores a minimizarem os riscos de seus 

investimentos. Assim, é necessário cumprir as suas obrigações referentes às 

                                                 
5 Procedimento de verificação empírica, a partir dos instrumentos adequados, de uma característica bem definida 

e diferenciada de um objeto, com a finalidade de atribuições de números, seja para definir quantidades, seja para 

definir classificações (COSTA, 2011). 
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condicionantes de licenças, aos atendimentos a padrões ambientais estabelecidos por 

leis, às resoluções e aos acordos comerciais. 

 

 No mercado atual, um termo que se faz presente é o da ecoeficiência, sendo uma 

ferramenta de gestão que encoraja o mundo empresarial a procurar melhorias ambientais que 

proporcionam, paralelamente, benefícios econômicos. Concentra-se em oportunidades de 

negócios e permite às empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto de vista ambiental e 

também mais lucrativas estimulando a inovação e, por conseguinte, o crescimento e a 

competitividade. 

 Pimenta (2012) enfatiza que a inserção da variável ambiental no ambiente empresarial 

não pode limitar-se apenas a grandes corporações, assim como aponta alguns fatores que 

justificam essa preocupação para as micro e pequenas empresas: 

 

i) As MPEs têm sido ignoradas pelas agências ambientais do governo; 

ii) A maioria não tem consciência de seus impactos ambientais, da legislação aplicável, 

bem como da importância da sustentabilidade ambiental; 

iii) São céticas em relação aos benefícios gerados com a melhoria do desempenho 

ambiental. 

 

 Além dessas questões observadas no âmbito das MPEs, especificamente, na indústria 

do petróleo há um conjunto de atividades complexas e de risco, desenvolvidas por empresas de 

porte diversificado que operam em estruturas de mercado diferenciadas. Nesse competitivo 

mundo empresarial, o papel central é exercido pelas chamadas petroleiras (oil company), que 

constituem um seleto e pequeno grupo de empresas que detêm o capital e contratam serviços 

como os de sísmica, perfuração e produção, que por sua vez, também operam em oligopólios 

internacionais, ao qual atuam pouco mais de duas empresas em todo o mundo, para cada uma 

das atividades em que se desdobram as etapas anteriormente citadas, dado o nível de 

sofisticação tecnológica exigido (PIQUET, 2010; PIQUET, 2012). 

 Entretanto, a realidade brasileira vem exigindo que as MPEs façam parte de todo esse 

processo, fazendo com que esses potenciais fornecedores se beneficiem de oportunidades de 

negócios, gerados pela cadeia produtiva do petróleo e gás, atuando nos Estados do Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe (Sebrae, 2008). 
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 Filardi, Freitas e Dutra (2013) apontam três razões importantes do papel que as MPEs 

podem ter no desenvolvimento dos municípios e regiões: 

 

i) As sinergias coletivas geradas pela participação em cadeias produtivas locais favorecem 

o seu crescimento; 

ii) Esses aglomerados produtivos melhoram o processo de aprendizagem coletiva, a 

cooperação e a dinâmica inovativa das empresas, fortalecendo-as para enfrentar os 

desafios da chamada sociedade da informação; 

iii) Há uma preocupação no âmbito das políticas públicas, que tem incentivado esse tipo de 

organização, com o objetivo de alavancar o desenvolvimento local, principalmente com 

ênfase nas MPEs. 

 

 Reduzindo seus custos, os micro e pequenos negócios elevam sua competitividade 

porque podem cobrar preços menores. Além disso, conquistam novos mercados, já que o 

consumidor está cada vez mais consciente e bem informado a respeito dos bens ambientais e 

processos produtivos ecologicamente saudáveis. 

 Segundo Donaire (2013, p. 37), com a crescente competitividade centrada no 

desempenho ecológico do produto, desenvolveu-se um novo estágio de integração da questão 

ambiental no âmbito dos negócios, chamado de controle ambiental na gestão administrativa, no 

qual “a proteção ao meio ambiente deixa de ser uma exigência punida com multas e sanções e 

se inscreve em um quadro de ameaças e oportunidades, em que as consequências têm impacto 

sobre a sobrevivência da organização”. 

 Desenvolver um estudo abordando o tema ecoeficiência das MPEs na cadeia produtiva 

do petróleo no Rio Grande do Norte justifica-se porque evidenciam-se: 

 

i) Todas as etapas do encadeamento produtivo apresentam problemas ambientais 

relevantes devido ao alto potencial poluidor e ao risco; 

ii) Possibilidade da abertura do mercado para as MPEs do segmento poderem atuar em 

campos maduros a partir da concessão de poços pela Petrobras, atendendo aos critérios 

e exigências ambientais especificados nos editais de licitação; 

iii) Legislação ambiental aprimorando-se com crescentes demandas de requisitos; 

iv) Peso econômico significativo da atividade na economia do Rio Grande do Norte. 
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 A recente economia do RN está profundamente relacionada com a atuação da 

Petrobras, sendo ela detentora de 96% dos campos em fase de produção de petróleo e gás natural 

no território potiguar (ANP, 2016). No Estado, a organização das empresas fornecedoras de 

bens e serviços para a cadeia produtiva do petróleo e gás é feita por meio da RedePetro RN6, 

uma organização em rede constituída por 100 empresas. No período de 2015, essas empresas 

obtiveram volume médio de faturamento de R$ 2.128.900,00 e são responsáveis por cerca de 

4.000 empregos diretos e 40.000 empregos indiretos na região, gerando resultados positivos e 

intensificando a geração de renda. 

 Segundo a ANP (2016), até dezembro de 2015, o Rio Grande do Norte possuía 84 

campos de produção em terra (on shore). Desses, a Petrobras pretende repassar à iniciativa 

privada 40 campos maduros, são responsáveis por 59% do total da produção de óleo do Estado. 

Essa decisão é vista como positiva pelos especialistas, porém, as MPEs devem estar preparadas 

do ponto de vista ambiental para poder explorar esses campos e retomar o desenvolvimento da 

cadeia que estava em declínio desde o ano de 2014. 

 De acordo com Bezerra (2003), a maioria das empresas tem adotado programas de 

qualidade e gestão ambiental, procurando obter certificações pelas normas ISO (International 

Organization for Standardization7) e essas certificações não significam que tais empresas 

ofereçam serviços que atendam às necessidades e expectativas dos clientes, mas que elas estão 

se estruturando e se organizando para prestar um serviço de qualidade. 

 Do ponto de vista acadêmico, esta tese colabora com os estudos na área de meio 

ambiente na indústria do petróleo e gás, apresentando como novo conhecimento  a mensuração 

da ecoeficiência com uso da Taxonomia CE7, sigla referindo-se às “sete competências da 

ecoeficiência”, que diversos estudos teóricos recomendam sua aplicação (SIENA, 2008; 

MUNCK; DIAS; GALLELI, 2008; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 2012; MUNCK; 

GALLELI; SOUZA, 2013) e apresentar as estratégias ambientais que colaboram para o alcance 

da ecoeficiência na cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte. 

                                                 
6 A RedePetro RN integra a RedePetro Brasil, que é um movimento de integração e articulação das unidades da 

Rede existentes no Brasil, formado por 18 Redes em 15 Estados, representando milhares de empresas brasileiras, 

de todos os portes, fornecedoras de bens e serviços para a cadeia produtiva de petróleo, gás natural e energia; bem 

como instituições e empresas-âncoras estratégicas do setor. As redes estaduais de cooperação empresarial visam 

aumentar a competitividade de empresas fornecedoras de bens e serviços da cadeia de petróleo e gás natural. 

Disponível em: <www.redepetrobrasil.org.br>. 
7 A ISO é a sigla de International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para 

Padronização, em português. A ISO é uma entidade de padronização e normatização, e foi criada em Genebra, na 

Suíça, em 1947. A ISO promove a normatização de empresas e produtos para manter a qualidade permanente. 

Suas normas mais conhecidas são a ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000 e ISO 14064. Disponível em: 

<https://www.iso.org>. 
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 A Figura 2, apresenta um pequeno número de publicações na literatura sobre a aplicação 

da metodologia da ecoeficiência na indústria do petróleo e gás e, ainda, quando se observa a 

atuação das MPEs nesse segmento não se evidenciam trabalhos na literatura abordando o tema 

proposto, e nesse sentido, buscamos contribuir para a academia discutindo essa temática que 

merece ser investigada cientificamente. 

 

Figura 2 - Literatura científica referente ao tema ecoeficiência 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do portal de periódico da CAPES (2016). 

 

 A partir dos resultados obtidos, pretende-se contribuir para a difusão do conceito da 

ecoeficiência e sua aplicação, disseminando o conhecimento sobre a questão ambiental junto 

às MPEs e a proposição de um plano de ação voltado para o desenvolvimento de estratégias 

ambientais para a cadeia produtiva do petróleo e gás no Rio Grande do Norte, com ações 

destinadas à melhoria da sustentabilidade ambiental e à proposição de políticas públicas para o 

segmento, a partir de um conjunto de hipóteses a serem testadas. 

Para Bertero, Vasconcelos e Binder (2003), a introdução das questões ambientais no 

escopo das organizações produtivas tem ocorrido de forma heterogênea, dependendo do perfil 

da alta administração, do setor de atividade, da localização geográfica e do mercado em que 

atua. Dessa forma, as empresas perceberam que é necessário minimizar a geração de resíduos, 

desenvolvendo técnicas que eliminem o desperdício, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável (DRUZZIAN; SANTOS, 2006). Assim, a gestão sustentável será um objetivo 

estratégico imprescindível para as empresas ascenderem à sustentabilidade ambiental 

empresarial por meio do alcance da ecoeficiência (HUPPES; ISHIKAWA, 2005; MUNCK; 

Ecoeficiência + 
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DIAS; GALLELI, 2008; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 2012; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 

2013). 

 Com base nesse escopo, formula-se a primeira hipótese da pesquisa: 

 

Hipótese 1: As MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte 

são ecoeficientes. 

 

 Reforçando esse ponto de vista, Nascimento e Poledna (2002), Giannetti e Almeida 

(2006), Ribeiro, Giannetti e Almeida (2016) expõem uma grande preocupação com relação à 

implantação de estratégias ambientais para a redução de influxos de substâncias, diminuição do 

consumo de energia e das emissões, minimização dos problemas de eliminação de resíduos, 

redução de desperdícios de recursos naturais e da poluição, conservação de matéria-prima 

durante o ciclo produtivo e a promoção da melhoria contínua de processos, produtos e serviços 

no segmento. Apesar de serem eficazes, há várias barreiras que dificultam sua difusão, como 

por exemplo, problemas como a resistência à mudança, a falta de liderança, a falta de 

investimento dos empregados e o desconhecimento de que é possível implementar o programa 

sem necessitar de elevados investimentos em equipamentos. 

 Diante dessa afirmação, formula-se a segunda hipótese a ser testada: 

 

Hipótese 2: As MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte 

possuem o mesmo nível de ecoeficiência. 

 

 Por fim, tão importante quanto o desenvolvimento de práticas que promovam a 

melhoria da gestão ambiental é a mensuração da ecoeficiência, devido ao fato de que é a partir 

do resultado da mensuração que se tem um ponto de referência para a tomada de decisões. 

 Siena (2008), Munck, Dias e Galleli (2008) e Munck, Galleli e Souza (2012, 2013) 

relatam que a ecoeficiência é uma ferramenta de gestão que encoraja as empresas a procurar 

melhorias ambientais que proporcionam, paralelamente, benefícios econômicos. Concentra-se 

em oportunidades de negócios e permite às empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto 

de vista ambiental e também mais lucrativas. Incentivando a inovação e, por conseguinte, o 

crescimento e a competitividade, constituindo a formulação da terceira hipótese do estudo: 

 

Hipótese 3: A ecoeficiência é considerada uma ferramenta de gestão institucionalizada 

na realidade das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte. 
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 A avaliação e a proteção do meio ambiente são preocupações importantes no mundo 

dos negócios e um ponto de preocupação para os Stakeholders. É necessário promover a prática 

da cultura da gestão ambiental, da necessidade de preservação do meio ambiente de forma 

sustentável e a adoção de estratégias ambientais para a sobrevivência dos negócios no mercado. 

 Esta tese será estruturada em seis capítulos, incluindo esta introdução e os dois 

apêndices. 

No Capítulo 1 – Introdução, apresenta-se uma contextualização da indústria do 

petróleo e gás. São apresentados os objetivos da pesquisa, a justificativa e a relevância de 

mensurar a ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás, as hipóteses do 

estudo e, por fim, a estrutura do trabalho. 

O Capítulo 2 – Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás – explana os aspectos 

conceituais sobre cadeias produtivas. Primeiramente será realizada uma explanação da 

realidade do petróleo no Rio Grande do Norte e, por conseguinte, a cadeia produtiva do petróleo 

e gás e a realidade das micro e pequenas empresas inseridas nessa conjuntura, elemento 

fundamental para o desenvolvimento desta tese. 

 O Capítulo 3 – Sustentabilidade Empresarial e Ecoeficiência na Indústria do 

Petróleo – aborda o tema sustentabilidade empresarial e ecoeficiência, e pretende orientar as 

MPEs que atuam nesse segmento para a adoção dessas práticas no seu planejamento estratégico. 

Realiza-se uma breve discussão sobre o tema ambientalismo e sua integração às estratégias 

empresariais, e posteriormente, serão apresentados os conceitos de sustentabilidade 

empresarial, ecoeficiência, metodologia de avaliação da ecoeficiência, estratégias ambientais 

de apoio à ecoeficiência e, finalmente, a mensuração da ecoeficiência na indústria do petróleo. 

 O Capítulo 4 – Método de Pesquisa – descreve a tipologia da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos empregados na pesquisa de campo, apresentando o tipo de 

pesquisa, método, população de estudo, instrumento de coleta de dados, o processo de seleção 

das variáveis, o procedimento de coleta de dados e, finalmente, os métodos para análise e 

interpretação dos resultados. 

 O Capítulo 5 – Resultados – explana os resultados das análises quantitativas, 

conduzindo a discussão no que tange aos resultados da pesquisa de campo, apresentando a 

caracterização das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás, o perfil do empresário desse 

segmento, o diagnóstico da gestão ambiental e a mensuração da ecoeficiência, bem como 

apresenta os resultados das hipóteses de pesquisa e responde ao problema de pesquisa, 

satisfazendo os objetivos geral e específicos propostos. 
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 No Capítulo 6 – Considerações Finais e Recomendações, realiza-se uma análise 

crítica do trabalho e uma avaliação das limitações e direções para pesquisas futuras, além de 

uma apreciação geral e, finalmente, suas considerações finais. 
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2 CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS 

 

 

2.1 MAPEAMENTO DA REALIDADE DO PETRÓLEO NO RN 

 

 

Observou-se que a descoberta de petróleo no Rio Grande do Norte tem uma grande 

contribuição para a história do petróleo no Brasil. Essa descoberta em solo potiguar se deu no 

final do século XIX pelo padre Florêncio Gomes, no município de Apodi. Cientificamente, as 

primeiras afirmações sobre existência de petróleo no Rio Grande do Norte ocorreram em 1922, 

pelo geólogo norte-americano John Casper Branner, que indicava a possibilidade de haver 

petróleo na região de Mossoró (GURGEL et al., 2013). 

A atuação da Petrobras no Estado do Rio Grande do Norte remonta, praticamente, à 

década de 1980, com o início da exploração de petróleo, após a descoberta do campo terrestre 

de Mossoró. Outros municípios com produção de petróleo e gás natural são Assú, Alto do 

Rodrigues, Apodi, Areia Branca, Caraúbas, Carnaubais, Felipe Guerra, Guamaré, Governador 

Dix-Sept Rosado, Macau, Pendências, Porto do Mangue, Serra do Mel e Upanema. 

A partir desse momento, o Estado passou a ter uma nova dimensão estratégica para a 

Petrobras, tendo sido realizada uma série de investimentos, não só em prospecção, bem como 

em processamento de gás natural, óleo diesel, querosene e outros investimentos 

complementares à atividade. 

A unidade de Natal (UO-RNCE) atende à Bacia Potiguar (Rio Grande do Norte e 

Ceará), realizando atividades tanto de perfuração quanto de produção, com maior intensidade 

em terra (quinhentos poços em mais de setenta campos), na região em torno de Mossoró (Canto 

do Amaro e Alto do Rodrigues). No entanto, evidencia-se essa atividade também no mar, em 

águas rasas (até cinquenta metros de lâmina d’água), em quatorze campos. Quase todos já estão 

maduros, como Ubarana, Atum, Pescada e Xaréu, por ter sido descoberta nos anos 1970, tendo 

sua produção iniciada na década seguinte. Canto do Amaro é o campo nacional com maior 

número de poços em atividade, com mais de mil, e o maior produtor terrestre (D’ALMEIDA, 

2015). 

As reservas provadas de petróleo, on shore e off shore, no Rio Grande do Norte, são 

indicadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Reservas provadas de petróleo no RN em milhões de barris 

 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados da ANP (2016). 

 

 

No ano de 2006, encontrou-se reservas on shore no total de 263,0 milhões de barris. 

Em relação ao ano 2015/2006, a variação negativa foi de –27,19% e entre 2015/2014, de –

16,44%. As reservas provadas de petróleo off shore, contabilizavam no ano de 2006 um total 

de 79,6 milhões de barris. No tocante ao período 2015/2006, a variação foi de 37,06% e entre 

2015/2014, de –6,35%. 

Uma breve evolução histórica da produção de petróleo no Rio Grande do Norte é 

apresentada na Figura 4. Em 2006, ocorreu uma produção on shore de 20.435 milhões 

barris/dia, representando nesse período o auge da produção de petróleo no Estado. Em relação 

ao período de 2015/2006, a variação foi de –10,71% e entre 2015/2014, de –0,55%, tendo como 

maiores produtores os municípios de Assú, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Macau e Mossoró. 

A produtividade de petróleo em terras potiguares apresentou no ano de 2006 uma 

produção off shore de 3.731 milhões barris/dia. Quanto ao período de 2015/2006, a variação foi 

de –31,47% e entre 2015/2014, de –0,80%, destacando-se os campos de Agulha, Arabaiana, 

Pescada e Ubarana como produtores. 
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Figura 4 – Produção on shore e off shore de petróleo no RN em milhões barris 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados da ANP (2016). 

 

 

No polo industrial de Guamaré, é recebida toda a produção dos campos off shore e on 

shore, onde são realizados o tratamento, estoque e processamento em suas unidades industriais. 

A Figura 5, retrata a produção nacional de petróleo por Estado em 2015 (em 1.000 barris por 

dia) e segundo dados da ANP (2016), o Rio Grande do Norte ocupa a quarta colocação. 

 

Figura 5 – Produção nacional de petróleo por Estado (em mil barris/dia) 

 

 

    Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da ANP (2016). 
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Um componente importante na caracterização da economia de petróleo do Rio Grande 

do Norte é a atuação do Prominp8, instituído pelo Governo Federal através do Decreto nº 4.925, 

do dia 19 de dezembro de 2003, que tem em sua governança a participação das entidades 

representativas da indústria nacional de petróleo e gás natural, como operadoras de petróleo, 

associações empresariais, federações das indústrias e governo. 

O Prominp tem como objetivo possibilitar que os investimentos do setor de petróleo e 

gás gerem oportunidades de crescimento para as MPEs da região, ampliando a sua participação 

no fornecimento de bens e serviços, e ainda, colocá-las em um patamar de competitividade de 

classe mundial, de forma a traduzir os massivos programas de investimentos do setor em 

geração de emprego e renda do país, visando maximizar a participação desse segmento em 

bases competitivas sustentáveis, ampliando a relação de parceria nos mercados onde a Petrobras 

atua, sendo representado no Estado do Rio Grande do Norte pela RedePetro RN. 

Nesse sentido, a Associação RedePetro RN9 constitui-se sob a forma de associação 

civil, sendo uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, com duração por tempo 

indeterminado, regendo-se pelas normas da Constituição da República de 1988, pelo Código 

Civil Brasileiro e pelas demais disposições legais que lhe sejam aplicáveis. O foro da RedePetro 

RN é o município de Mossoró/RN, com sede na Rua José Leite, s/n, Senai – Ítalo Bolonha, 

bairro Abolição, Mossoró/RN. 

A Rede tem a finalidade de estimular e promover a integração de um grupo de pessoas 

jurídicas fornecedoras de bens e serviços para atuarem, de forma colaborativa e competitiva, na 

cadeia produtiva de petróleo, gás, petroquímica e energia, bem como desenvolver e disseminar 

o conhecimento de novas tecnologias em áreas afins. 

A RedePetro RN tem por objetivos: 

 

I – A defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável, nos termos do artigo 3º, VI, da Lei nº 9.790/99; 

II – A promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, nos termos do 

artigo 3º, VIII, da Lei nº 9.790/99; 

III – A experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, nos termos do artigo 3º, IX, da lei nº 

9.790/99; 

                                                 
8 Disponível em: <http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/pagina-inicial.htm>. Acesso em: 14 de jan. de 2017. 
9 Disponível em: <http://redepetrorn.com.br/download/ESTATUTO.pdf>. Acesso em: 14 de jan. de 2017. 
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IV – Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação 

de informações e conhecimentos técnicos, nos termos do artigo 3º, XII, da lei nº 9.790/99; 

V – Fomentar os meios necessários para prover canais de negócios visando suprir a demanda e 

oferta de produtos e serviços de seus associados; 

VI – Promover e viabilizar acordos com fornecedores, fabricantes e clientes, nacionais e 

internacionais em benefício do desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de petróleo, 

gás, petroquímica e energia; 

VII – Promover e viabilizar encontros, feiras e eventos técnicos, científicos e comerciais com 

associações, entidades de classe e órgãos ligados às atividades de petróleo, gás, petroquímica e 

energia, nas diversas áreas de atuação da RedePetro RN; 

VIII – Interceder junto a órgãos e agências financiadoras para o apoio em investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento de serviços e produtos; 

IX – Fomentar a implantação das normas e procedimentos da gestão de qualidade, segurança e 

saúde, responsabilidade social e da gestão ambiental nas empresas associadas, apoiando-as na 

conquista de certificações segundo normas reconhecidas nacional e internacionalmente e o 

credenciamento aos órgãos fiscalizadores; 

X – Estimular e promover a difusão de conhecimentos científicos, tecnológicos e de boas 

práticas nas diversas áreas de abrangência dos serviços das empresas associadas; 

XI – Promover e apoiar o registro de marcas e patentes de interesse da associação e seus 

associados; 

XII – Apoiar o desenvolvimento de ações visando a melhoria da infraestrutura das empresas da 

cadeia produtiva de petróleo, gás, petroquímica e energia; 

XIII – Desenvolver e gerenciar um banco de dados com informações relativas à demanda de 

produtos e serviços, interconectando-se com outros bancos de dados de associações e redes 

afins; 

XIV – Produzir veículos de divulgação e comunicação relativos às suas atividades. 

 

A RedePetro RN é formada por empresas de todos os portes, predominantemente por 

micro, pequenas e médias empresas. Também fazem parte da Rede de instituições de apoio e 

fomento à cadeia do petróleo e gás, como o Sebrae RN, a Petrobras, o BNB, a Fiern, o IFRN e 

o Governo do Estado, por meio da Sedec. 

O foco de atuação da RedePetro RN na cadeia produtiva do petróleo e gás Potiguar é 

a geração de negócios pela articulação qualificada entre a demanda e a oferta das empresas 

localizadas na região produtora do Estado, visando um ganho de competitividade desses 
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empreendimentos e das empresas vinculadas à rede através de encontros de negócios, e pela 

ampliação da visibilidade das empresas locais, facilitando a comunicação, o inter-

relacionamento e fomento à capacitação, a certificação e a inovação tecnológica na região. 

Em dezembro de 2004, o Rio Grande do Norte foi indicado pela Petrobras para ser o 

primeiro Estado do país a instalar um Fórum Regional do Prominp RN, com o objetivo de fazer 

com que os investimentos do setor de petróleo e gás natural sejam gerados em oportunidades 

de crescimento em bases competitivas e sustentáveis para a indústria local de bens e serviços. 

Como parte desse programa, um conjunto de ações foram colocadas em andamento no 

Estado, dentre as quais destacamos o projeto “Inserção competitiva e sustentável das micro e 

pequenas empresas na cadeia produtiva de petróleo e gás” e o diagnóstico da “Demanda de 

capacitação para as MPEs”, que prestam serviços para o setor de petróleo e gás no Estado do 

Rio Grande do Norte (mais especificamente para a Petrobras/UN-RNCE), visando subsidiar a 

formatação de um projeto para o convênio Petrobras/Sebrae, derivado das demandas geradas 

pelo Prominp Nacional, iniciando assim a preocupação em desenvolver as MPEs da cadeia 

produtiva do petróleo e gás potiguar. 

 Posteriormente, em fevereiro de 2005, na cidade de Mossoró, foi realizado um 

workshop com os microempresários do segmento com o objetivo de identificar as dificuldades 

técnicas e de gestão das MPEs contratadas, carências de capacitação de profissionais ligados a 

essas empresas e outras dificuldades, visando subsidiar a elaboração do projeto do convênio 

entre a Petrobras e o Sebrae RN. Nesse mesmo evento, foram discutidos os resultados do 

diagnóstico proposto em dezembro de 2004 e, nesse contexto, foi indicado o primeiro projeto 

para o setor de petróleo e gás do Rio Grande do Norte, tendo como principais objetivos elevar 

o volume financeiro dos serviços prestados, aumentar a carteira de clientes, elevar o número de 

contratos, obter certificação em gestão e aumentar o número de empresas que utilizam meio 

magnético para transação comercial com a Petrobras, no horizonte de planejamento de 2005 a 

2012. 

 No final de 2013, foi encontrada uma acumulação com grau de API10 médio em águas 

profundas no litoral potiguar, numa área chamada Pitu, abrindo novas perspectivas para os 

empresários da região, por meio da exploração off shore, ou seja, exploração no mar em águas 

profundas. 

                                                 
10 Medida estabelecida pelo American Petroleum Institute (API), criado em 1924, utilizada para medir a densidade 

dos líquidos derivados do petróleo. OAPI = (141,5 ÷ densidade da amostra) – 135. Petróleos com grau API maior 

que 30 são considerados leves; entre 22 e 30 graus API são médios; abaixo de 22 graus API são pesados; com grau 

API igual ou inferior a 10, são petróleos extrapesados. Quanto maior o grau API, maior o valor do petróleo no 

mercado. 
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Em janeiro de 2015, foi assinado um novo termo de convênio entre a Petrobras, o 

Sebrae RN e a RedePetro RN para a execução de um novo projeto, no horizonte de 

planejamento para o período de 2015 a 2016, denominado “Cadeia produtiva do petróleo, gás 

e energia do RN11”, cujo público alvo compreende sessenta MPEs fornecedoras ou potenciais 

fornecedoras da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte, localizadas nas 

regiões Oeste, Vale do Assú e Região Metropolitana de Natal, apresentada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Área de abrangência da cadeia produtiva do petróleo e gás do RN 

 
Fonte: Sebrae RN (2015). 

 

 

Com a perspectiva de adotar políticas públicas e práticas de qualidade, eficiência, 

eficácia e efetividade, visando resultados para as MPEs da cadeia produtiva do petróleo do Rio 

Grande do Norte, o Sebrae RN adotou a metodologia denominada Gestão Estratégica Orientada 

para Resultados (GEOR), a ser aplicada em seus projetos finalísticos, de atendimento individual 

e coletivo e instituiu o projeto “cadeia produtiva do petróleo, gás e energia do RN”, 

apresentando as seguintes características: 

 

 Público-alvo: micro e pequenas empresas fornecedoras ou potenciais fornecedoras da 

cadeia produtiva do petróleo, gás e energia do Rio Grande do Norte localizadas na região 

Oeste, Vale do Assú e Região Metropolitana de Natal; 

                                                 
11 Disponível em: <www.sge.SEBRAE.com.br>. Acesso em: 12 de jul. de 2016. 



37 

 Foco estratégico12: desenvolvimento dos pequenos fornecedores e acesso ao mercado; 

 Objetivo geral: melhoria da competitividade; 

 Premissas13: adesão de empresas âncoras, retomada de investimentos da Petrobras na Bacia 

Potiguar e economia favorável; 

 Ações: são iniciativas específicas que devem ser executadas para, em conjunto, produzir os 

resultados, que são: capacitação, transferência de tecnologia, estudos e prospecção de 

mercado e acesso a mercado. 

 

 A crescente globalização, a diversidade do mix de produtos e o aumento da 

conscientização dos clientes estão tornando o mercado altamente competitivo, fazendo com que 

as empresas se adaptem aos diferentes estímulos de forma contínua e forçando estruturação e 

organização de uma cadeia de fornecedores como forma de fortalecimento (VANTEDDU; 

CHINNAM; GUSHIKIN, 2011). 

 

 

2.2 CADEIAS PRODUTIVAS 

 

 

 Devido à intensa concorrência nacional e internacional que as empresas enfrentam no 

cenário atual, será difícil sobreviver ao menos que sejam desenvolvidas estratégias para 

alcançar a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade, sendo este o maior desafio na 

atualidade (ELGAZZAR; TIPI; HUBBARD, 2012). 

A origem dos estudos referentes ao tema cadeias produtivas está presente nos trabalhos 

de Perroux (1977), Paelinck (1977), Haguenauer et al. (1984), Prochnik (1987), Andersen 

(1993), Haguenauer e Prochnik (2000) e Hasenclever e Kupfer (2002), que definem cadeia 

produtiva como: 

 

i. Sucessão de operações de transformação sobre os bens e produtos, dissociáveis e 

separáveis, as quais são ligadas entre si por encadeamentos tecnológicos; 

                                                 
12 Foco estratégico são os principais aspectos que constituem a estratégia a ser adotada para atender às demandas, 

identificar e atender necessidades de mercado, aproveitar potencialidades e superar as dificuldades e pontos de 

estrangulamento da realidade que o projeto se destina a transformar. 
13 São hipóteses adotadas quanto à evolução de fatores de risco externos ao projeto e não controláveis, 

principalmente alterações no mercado, que podem acarretar riscos ao alcance dos resultados almejados. 
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ii. Conjunto de relações comerciais e financeiras, que regulam as trocas que se 

verificam entre os sucessivos estágios do processo de transformação; e 

iii. Conjunto de ações econômicas baseadas, por sua vez, em um conjunto de estratégias 

empresariais para valorização dos meios de produção. 

 

 Para Gereffi e Fernandez-Stark (2011) e Gereffi (2013), as cadeias produtivas 

representam o fluxo de informações, recursos e bens inseridos no processo de transformação de 

matérias-primas em produtos finais destinados ao mercado consumidor, por meio de diversas 

empresas e estágios de produção distribuídos globalmente, esquematizados na Figura 7, através 

da cadeia global de valor no segmento de petróleo e gás. 

 

 

Figura 7 – Cadeia global de valor no segmento de petróleo e gás 

 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

 A Figura 8 exemplifica a cadeia produtiva do petróleo e gás (ALBERINI, 2011). Em 

cada etapa desse processo produtivo, as atividades são desempenhadas por empresas, inclusive 

podem ser micro e pequenas, que produzem sob contrato para empresas âncoras da cadeia ou 

seus fornecedores de primeiro e segundo nível, localizadas em qualquer parte do país, onde 

quer que existam os conhecimentos técnicos necessários e hajam materiais disponíveis a preços 

competitivos (DYMOND; HART, 2008). 
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Figura 8 – Cadeia produtiva do segmento de petróleo e gás 

 

 

Fonte: Adaptado de Alberini (2011). 

 

 Porter e Linde (1995a, 1995b) e Porter (1999) compreendem que a estrutura da 

indústria determina a natureza da competição, sendo significativa para o desempenho das 

empresas. Desse modo, as operações produtivas podem se organizar de diversas formas que 

vão desde cadeias de suprimento (Supply Chain), clusters empresariais ou, ainda, redes de 

pequenas e médias empresas. 

 A definição clássica de Supply Chain ou cadeia de suprimento é abordada por Slack, 

Chambers e Johnston (2002) e por Chopra e Meindl (2004), referindo-se à gestão da rede de 

organizações que se relacionam na direção dos fornecedores e dos clientes, dos diferentes 

processos e atividades que produzem valor na forma de produtos, serviços e informações; 

conciliando níveis adequados de serviço ao mercado e lucratividade do negócio, buscando a 

competitividade, como ilustra a Figura 9, por meio de seu modelo genérico. 

 

Figura 9 – Modelo genérico do Supply Chain ou cadeia de suprimentos 
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Fonte: Autor (2017). 
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A gestão da cadeia de suprimentos pode atender a vários objetivos que, de acordo com 

Pires (2004), passa pela redução dos custos produtivos e maior agregação de valor ao produto 

através de um processo de gestão focado em toda a sua extensão. Percepção também defendida 

por Chopra e Meindl (2004), cujo objetivo de toda cadeia de suprimento é de maximizar o valor 

global gerado. Para Oliveira e Leite (2010), esse conceito tem sido empregado para melhorar a 

eficiência na gestão da cadeia de suprimentos e aumentar o nível de serviço demandado por 

todos os atores do arranjo, incluindo fornecedores, consumidores, atacadistas, varejistas, 

operadores logísticos, clientes finais, entre outros. 

 A organização por meio de rede de pequenas e médias empresas, segundo Lee e Rha 

(2013), representam uma rede de compradores e fornecedores que se concentram em como a 

empresa coordena parceiras, processos, tecnologias e sua capacidade de adquirir vantagem 

competitiva. Souza (2014) apresenta essa forma de organização como uma rede de empresas 

envolvidas na transformação do processo a partir de matérias-primas para um produto ou 

serviço, e este é fornecido para o cliente, como exemplificado na Figura 10, através do modelo 

genérico de redes de micro e pequenas empresas. 

 

Figura 10 – Modelo genérico de redes de micro e pequenas empresas 

 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

 Essa forma de estruturação baseia-se nas mudanças do cenário competitivo global que 

tornaram as condições de sobrevivência das micro e pequenas empresas extremamente difíceis, 

estimulando a realização de parcerias, objetivando o acesso a recursos e tecnologia necessária 
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à manutenção, para manter-se em atividade no mercado, e as atividades primárias voltadas 

diretamente à produção, as quais são realizadas pelas empresas integrantes da rede (LEE; RHA, 

2013; SOUZA, 2014). 

 A formação dessas redes tem contribuído para o ambiente de negócios, permitindo 

maior competitividade às empresas participantes, promovendo mais serviços, oferta qualificada 

de produtos e economia em custos para o cliente (POZO; TACHIZAWA; SOUZA, 2011). 

 E finalmente, outra forma de organização se dá por meio dos clusters empresariais, 

que são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um 

conjunto específico de atividades econômicas particulares. Geralmente, envolve a participação 

e integração de diferentes empresas que podem ser produtoras de bens e serviços, fornecedoras 

de insumos e equipamentos ou que, ainda, prestam consultoria. Incluem também diversas 

instituições públicas e privadas voltadas para a formação de recursos humanos, pesquisa, 

desenvolvimento, políticas públicas, promoção da inovação e financiamento (CAVALCANTI, 

2005). 

Masquietto, Sacomano Neto e Giuliani (2010) classificam esse tipo de encadeamento 

produtivo como uma sequência de setores econômicos, unidos entre si por relações 

significativas de compra e venda, havendo uma divisão de trabalho entre esses setores, cada um 

realizando uma etapa do processo. Essa complexidade de participantes (empresas, instituições 

locais, estaduais e federais, sindicatos e centros de formação de mão de obra, dentre outros 

atores) pode ser observada, por exemplo, no Vale do Silício, na Califórnia e nos Estados 

Unidos. E, reforçando essa definição, Dias (2011a) enfatiza que os clusters são indústrias e 

instituições que têm ligações fortes entre si, e, usualmente, incluem empresas de produção 

especializada, empresas fornecedoras, empresas prestadoras de serviços, centros de pesquisas, 

empresas públicas e privadas de suporte fundamental, concentradas em determinada região ou 

setor, representado esquematicamente na Figura 11, que apresenta um modelo de cluster 

empresarial do segmento de petróleo e gás, sendo esse o tipo de organização característica do 

segmento em estudo nesta tese. 
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Figura 11 – Modelo de Cluster empresarial do segmento de petróleo e gás 

 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

 Na concepção de Lee e Rha (2013), a importância dos clusters empresariais consiste 

no fato de que, no mercado atual, é necessário um alto grau de produtividade, dependente do 

grau de sofisticação da gestão das empresas e não do acesso a insumos ou da economia de 

escala de empreendimentos isolados. Os mesmos autores valorizam a importância da micro e 

pequena empresa inserida nesse contexto, pela possibilidade de ofertar mão de obra qualificada 

e recursos técnicos capazes de solucionar localmente problemas de processo e produto; a 

presença de serviços de apoio tecnológico específicos para o setor, envolvendo centros de 

pesquisa e ensino, entidades de classes e instituições de apoio, o aprovisionamento rápido de 

insumos, componentes, equipamentos e serviços e a liderança nacional comprovada no setor do 

produto final. 

 No Brasil, o sistema setorial da indústria do petróleo é um dos mais dinâmicos, do 

ponto de vista tecnológico, e de maior peso dentro da economia, sendo formado por um 

conjunto de parceiros heterogêneos articulados entre si constituído por empresas, centros de 

pesquisa, universidades e governo, muitas vezes por meio de clusters empresariais, 

caracterizando a forma de agrupamento das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio 

Grande do Norte. Pelo lado produtivo, esse sistema é formado por empresas operadoras que 

realizam as diversas etapas da cadeia produtiva do petróleo e gás que se estende da extração à 

distribuição, e pelos seus fornecedores de bens e serviços (GIELFI; PEREIRA, 2014). 
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2.3 CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS 

 

 

A indústria do petróleo no mundo é relatada por Minadeo (2000), Vaitsman (2001), 

Thomas (2004), Gomes e Alves (2007), Espínola (2013) e D’Almeida (2015), enfocando que 

ao longo do tempo o petróleo foi se impondo como fonte de energia, tornando-se a principal 

matriz energética do mundo na atualidade. 

 A Tabela 1 apresenta as principais empresas produtoras de petróleo no Brasil, 

destacando que a Petrobras é responsável por 86,0% da produção nacional (ANP, 2016). 

 

Tabela 1 – Principais empresas produtoras de petróleo no Brasil 

Ranking Empresas Produção (%) 

1º Petrobras 86,0 

2º BG Brasil 3,1 

3º Statoil Brasil 2,0 

4º Shell Brasil 1,9 

5º Sinochem Petróleo 1,3 

6º Repsol Sinopec 1,2 

7º Petrogal Brasil 0,8 

8º OGX 0,7 

9º ONGC Campos 0,6 

10º Chevron Frade 0,5 

Outros 1,8 

Total 100,0 

  Fonte: Elaborada a partir de dados da ANP (2016). 

 

 Segundo especialistas, a produção de petróleo tende a crescer nos próximos anos. 

Porém, o desafio para esse crescimento está relacionado com a: 

 

i. Necessidade de regularidade de licitação para a oferta de novas áreas; 

ii. Ampliação da participação das MPEs; e 

iii. Exploração de um novo nicho de mercado que inclui o óleo de xisto (Shale Oil) e o gás 

de xisto (Shale Gas). 

 

A cadeia produtiva do petróleo e gás, segundo D’Almeida (2015), pode ser dividida 

em dois grandes segmentos: o Upstream, o Dowstream e suas subfases. A Figura 12 caracteriza 

a sua segmentação. 
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Figura 12 – Segmentos da cadeia produtiva do petróleo e gás 

 

 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

O Upstream, representado na Figura 13, corresponde às atividades de exploração e 

produção de hidrocarbonetos, as quais representam a parte da cadeia que antecede o refino e 

engloba as atividades de busca, identificação e localização das fontes de óleo e o transporte 

desse óleo extraído até as refinarias. Nesse sentido, diz respeito à fase extrativista da indústria, 

na qual se busca a matéria-prima que será utilizada no segmento seguinte e representa alto risco 

financeiro. Essa fase é mais lucrativa, com retornos altos e estáveis, garantidos pelo baixo preço 

do petróleo bruto e pela demanda crescente por derivados, sendo classificada como integrante 

da indústria extrativa, uma vez que está baseada na extração de minerais do subsolo 

(D’ALMEIDA, 2015). 

 

Figura 13 – Etapas do Upstream na cadeia produtiva do petróleo e gás 

 
  

Fonte: ONIP (2013). 

 

Os macroprocessos contemplam as etapas de levantamento e processamento de dados 

exploratórios, interpretação exploratória, sondagem exploratória, delimitação dos campos e 

estudos de reservatório. De acordo com a definição da ANP, a fase de exploração e produção 

UPSTREAM DOWSTREAM

EXPLORAÇÃO PRODUÇÃO REFINO TRANSPORTE COMERCIALIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO
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consiste no conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a 

descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural (Lei nº 9.478/97). 

A etapa posterior corresponde à produção, quando é realizada a extração e separação 

inicial dos hidrocarbonetos líquidos da mistura de óleo, água e sólidos, podendo ocorrer off 

shore e on shore (CARDOSO, 2004). 

O Downstream é a parte logística, ou seja, o transporte dos produtos da refinaria até 

os locais de consumo, incorporando as fases de escoamento, refino, transporte, distribuição e 

revenda, representado na Figura 14. 

  

Figura 14 – Etapas do downstream na cadeia produtiva do petróleo e gás 

 
  Fonte: ONIP (2013). 

 

 É nessa fase que ocorre o escoamento do petróleo extraído dos poços, podendo variar 

segundo o seu grau de API e coloração, tendo reflexo direto no refino, que é a principal 

atividade nessa etapa. 

 O transporte do petróleo, extraído em território nacional ou internacional, é realizado 

por meio de dutos, de petroleiros ou outra embarcação, ou por esses dois processos de maneira 

integrada até as refinarias, onde são recolhidos nos tanques de armazenamento. O petróleo a ser 

destilado passa por uma avaliação laboratorial, para verificar sua adequação à refinaria e saber 

a possibilidade de obtenção dos derivados. Estes últimos, são obtidos por uma série de 

beneficiamentos do petróleo em seu estado bruto, ou seja, o refino, que constitui a separação 

das frações desejadas e seu processamento posterior para torná-las produtos finais e 

intermediários para a distribuição e revenda (CARDOSO, 2004). 
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2.4 MACROSSEGMENTOS DE ATUAÇÃO 

 

 

 A crescente globalização, a diversidade do mix de produtos e o aumento da 

conscientização do cliente estão fazendo com que o mercado se torne altamente competitivo, 

estimulando as cadeias produtivas a se adaptarem ao meio de forma contínua (VANTEDU; 

CHINNAM; GUSHIKIN, 2011). 

 De acordo com Batalha e Silva (2007) e Carrieri-Souza et al. (2014), as MPEs 

fornecem para as empresas compradoras por meio do encadeamento produtivo de três diferentes 

macros segmentos: 

 

a) Comercialização: representa as empresas que estão em contato com o cliente final da cadeia 

de produção e que viabilizam o consumo e o comércio dos produtos finais (material de 

construção, equipamentos de segurança, tecnologia da informação, pintura etc.). Podem ser 

incluídas nesse macrossegmento as organizações responsáveis pela logística de distribuição; 

b) Industrialização: Representa as MPEs responsáveis pela transformação das matérias-primas 

em produtos finais destinados ao consumidor, por exemplo, metal-mecânica (usinagem, 

caldeiraria e soldagem); e 

c) Produção de matérias-primas: Reúne os fornecedores de matérias primas iniciais para que 

outras empresas avancem no processo de produção do produto final (siderurgia, eólica etc.). 

 

 Um ponto importante para a cadeia produtiva é a formação de parcerias entre as 

empresas que compõem o encadeamento produtivo, caracterizando uma agregação de valor por 

ser raro, preciso, insubstituível e, principalmente, pela dificuldade de ser copiado pelos 

concorrentes (JAP, 2001), permitindo que as empresas se concentrem nas suas atividades, em 

suas habilidades específicas e desenvolvam uma economia de escala, melhorando assim a sua 

posição competitiva (PARK; MEZIAS; SONG, 2004). 

 Reforçando essa afirmação, Cao e Zhang (2011) apontam que nas últimas décadas tem 

ocorrido uma crescente necessidade de que as empresas busquem a formulação de parcerias 

para garantir que a cadeia produtiva se mantenha eficiente e atenda às demandas de mercado 

de forma dinâmica. 
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 Bowersox, Closs e Stank (2003) e Golicic, Foggin e Mantzer (2003) enfatizam que 

com as parcerias firmadas a longo prazo, os membros da cadeia compartilham informações, 

recursos, objetivos, metas e seu próprio planejamento ocorre de forma compartilhada.  

 Cao e Zhang (2011) explicam que essa relação de parceria entre as empresas 

contribuem para a redução das ações das empresas, acesso a recursos, redução de custos 

transacionais, melhoria da produtividade, do lucro, melhoria do desempenho, aumento da 

vantagem competitiva ao longo do tempo, podendo citar como exemplo que grandes empresas 

como a IBM, DELL, Procter & Gamble têm desenvolvido um bom relacionamento com seus 

fornecedores para reduzir custos de transação e alcançar uma posição competitiva 

(HANDFIELD; BETCHEL, 2002; JOHNSON; SORI, 2003; SHEU; YEN; CHAE, 2006). 

 Para Lambert e Christopher (2000), a colaboração entre os parceiros no encadeamento 

produtivo faz com que os integrantes se tornem partes de uma única empresa. Essa colaboração 

é vista como um negócio, ao qual um ou mais parceiros trabalham em conjunto para o alcance 

dos objetivos (MANTHOU; VLACHOPOULOU; FOLINAS, 2004; SHEU; YEN; CHAE, 

2006; CAO; ZHANG, 2011). Para esses autores, a Figura 15 representa a influência da parceria 

para obtenção da vantagem colaborativa e melhoria no desempenho das empresas da cadeia 

produtiva. 

 

Figura 15 – Influência da parceria para obtenção de vantagem colaborativa e melhoria no 

desempenho das empresas integrante da cadeia produtiva 

 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 A formação de parcerias compreende sete segmentos de interligação, sendo o 

compartilhamento das informações, congruência de metas, sincronização de decisões, 

alinhamento de incentivos, comunicação colaborativa, criação de conhecimento comum e 

compartilhamento de recursos esperados que se relacionem entre si ou a outra covariável, 
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podendo gerar relações causais entre elas, agregando valor para a colaboração na cadeia 

produtiva, reduzindo custos, mobilização de membros e melhoria na inovação (MANTHOU; 

VLACHOPOULOU; FOLINAS, 2004; SHEU; YEN; CHAE, 2006; CAO; ZHANG, 2011). 

 Para Cao e Zhang (2011), a vantagem colaborativa ou vantagem competitiva conjunta 

baseia-se na visão racional do negócio, e relaciona-se aos benefícios estratégicos, tais como 

eficiência do processo, flexibilidade, sinergia, qualidade e inovação, obtidos em relação ao 

concorrente no mercado, por meio das parcerias realizadas entre as empresas integrantes da 

cadeia produtiva, no qual os resultados não seriam possíveis de serem alcançados caso a 

empresa agisse individualmente. 

 O desempenho de uma empresa pode ser verificado a quão bem ela cumpre as suas 

metas financeiras em comparação com os seus principais concorrentes (BARUA et al., 2004; 

LI et al., 2006; CAO; ZHANG, 2011). 

 Diversos autores como Chen e Paulraj (2004), Kim e Umanath (2005), Chang e King 

(2005), Petersen, Handfield e Ragatz (2005), Nyaga, Whipple e Lynch (2010) apontam o uso 

das seguintes variáveis para mensuração da eficácia: crescimento das vendas, margem de lucro 

sobre as vendas, retorno sobre os investimentos, crescimento no retorno sobre os investimentos. 

Outros resultados para mensuração são apontados por Park, Mezias e Song (2004): redução de 

custos, gestão de riscos, acesso ao capital financeiro, complementariedade dos ativos, melhoria 

na capacidade de aprendizagem e transferência do conhecimento. 

 

 

2.5 ATUAÇÃO DAS MPEs NA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS 

 

 

 Milan e Pretto (2006) e Piquet (2010, 2012) relatam que as oportunidades para esse 

segmento são viáveis, por tratar-se de uma amplitude de produtos e serviços demandados, que 

vão desde equipamentos e peças de alta tecnologia até as de confecção relativamente simples, 

passando por serviços de baixa qualificação e até aqueles de difícil importação. 

 A cooperação entre empresas pode ser vista como um recurso para a busca de uma 

condição competitiva de baixo custo, facilitando o desenvolvimento tecnológico e o 

fortalecimento do acesso ao mercado e sua atuação conjunta, que proporcionam maior poder de 

barganha em seus mercados, promovendo vantagem competitiva (FILARDI; FREITAS; 

DUTRA, 2013). 
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 Milan e Pretto (2006) apontam a importância das MPEs em nível mundial e sua 

importância para o encadeamento produtivo. Inseridas nesse cenário, elas se destacam pela sua 

importância numérica, econômica e social, assim como pela sua participação no fornecimento 

de peças, componentes, insumos, embalagens e serviços para os grandes compradores. 

 A dinâmica das cadeias produtivas influencia na capacidade de competir e no potencial 

de inserção dessas empresas em mercados globais, ressaltando que a rede de relacionamento 

com outras MPEs é condição fundamental para o sucesso no mercado competitivo 

(ARMANDO; FISHMANN; CUNHA, 2010). 

Para Mugnol et al. (2006, p. 62): 

 

Com a crescente importância das micro e pequenas empresas na economia 

nacional e regional, mas com distintos níveis de domínio tecnológico, 

gerencial e estratégias de atuação no mercado, torna-se relevante compreender 

seus sistemas técnico-operacionais e de gestão, bem como, identificar os 

problemas que afetam a sua eficácia empresarial. 

 

 Considerando a participação das MPEs na cadeia produtiva do petróleo e gás e os 

grandes investimentos existentes, Alberini (2011) expõe uma fragilidade desse encadeamento, 

exigindo meios e formas para o aumento de sua participação nesse segmento, deixando claro 

que as características dos materiais e serviços utilizados nos processos de prospecção, 

transformação e distribuição exigem escala e aperfeiçoamento técnico. 

 Casarotto Filho e Pires (1998) destacam que essas formas de arranjo produtivo 

baseiam-se nas mudanças de cenário competitivo global, as quais tornaram as condições de 

sobrevivências dessas empresas extremamente difíceis, obrigando-as a estabelecerem alianças 

com vistas a acessar os recursos e a tecnologia necessária à sobrevivência nos mercados atuais. 

 A importância das inovações tecnológicas nesses grupos dentro do encadeamento é 

destacada desde a década de 1990 por Lundvall (1992), pois a introdução de uma inovação 

requer mudanças no mix de insumos adquiridos da cadeia produtiva, alterando as demandas. 

Inovações também levam a modificações nos processos, geram esforços de relacionamentos e 

comunicação entre os setores, evidenciando a necessidade de ações conjuntas e articuladas entre 

várias empresas. E ainda, é verificado que na administração de MPEs constata-se que uma das 

restrições no processo de gerenciamento é a falta de dinheiro suficiente e pessoas talentosas, 

caracterizando assim pequenas contas bancárias e um staff gerencial limitado (MILAN; 

PRETTO, 2006). 

Theocharides e Tolentino (2000), Cavalcanti, Lima e Pereira Neto (2005) e Milan e 

Pretto (2006) destacaram a importância da modernização produtiva das empresas, sendo 
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necessário capacitá-las para competir no mercado globalizado. São necessários incentivos ao 

fortalecimento dessas empresas, tanto no nível microeconômico, melhorando sua 

competitividade, como no macroeconômico, com a criação de novas oportunidades de 

empregos. Esses autores ainda alertam sobre as limitações que essas empresas sofrem em 

relação a problemas de falta de acesso a mercado, conhecimento limitado sobre produção e 

tecnologia, falta de acesso ao crédito, falta de acesso à informação, falta de políticas públicas e 

leis de apoio e incentivo ao segmento. 

 Havendo uma gestão ineficiente, há menor probabilidade das micro e pequenas 

empresas sobreviverem e continuarem no mercado, pois a improvisação nos negócios é uma 

das principais causas da mortalidade das empresas no Brasil e no Rio Grande do Norte, segundo 

a pesquisa “Sobrevivência das Empresas no Brasil” desenvolvida pelo Sebrae (2013). 

 Lustosa (2002) aponta como fatores determinantes da competitividade internos à 

empresa de petróleo: 

 

 O porte da empresa, devido ao volume de capital necessário para investimentos, à 

capacitação tecnológica ao longo da cadeia produtiva e ao aproveitamento das 

oportunidades de compra; 

 Os fatores estruturais: acesso às reservas ou ao mercado consumidor; e 

 Os fatores geopolíticos, como a intervenção do Estado nas atividades de controle, de 

fiscalização ou de fomento à indústria. 

 

Acredita-se que uma concentração de empresas, operando de forma articulada 

entre si e com outros tipos de instituições locais, possa gerar um significativo 

diferencial para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida dos 

indivíduos da região. Essa articulação é determinante para as firmas em termos 

de ganhos de produtividade individual e coletiva, com nítidos incrementos na 

competitividade sistêmica (OLIVARES; DALCOL, 2010, p. 190). 

 

 

O segmento do petróleo e gás apresenta diversas oportunidades de negócios para a 

atuação das MPEs em sua cadeia produtiva, favorecendo a economia dos Estados e contribuindo 

para a geração de empregos. A Tabela 2 apresenta o número de empresas instaladas nas áreas 

de produção do óleo, fortalecendo a economia local e o desenvolvimento territorial (ANP, 

2016). 
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Tabela 2 – Número de empresas instaladas em áreas petrolíferas 

Número de empresas instaladas na área Quantidade Porcentagem (%) 

Importadora e exportadores de petróleo e derivados 324 40,0 

Distribuidores de combustíveis líquidos 207 25,5 

Concessionária de exploração e produção 114 14,1 

Terminais aquaviários 57 7,0 

Terminais terrestres 37 4,6 

Distribuidoras de GLP 22 2,7 

Refinarias 16 2,0 

Polos de processamento de gás natural 15 1,8 

Centros coletores de etanol 9 1,1 

Centrais petroquímicas 3 0,4 

Terminais de gás natural liquefeito 3 0,4 

Produtores de solventes 2 0,2 

Usinas de beneficiamento de xisto 1 0,1 

Formuladores de combustíveis 1 0,1 

Total 811 100,0 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da ANP (2016). 

 

As demandas de produtos e serviços para as MPEs englobam diversos níveis de 

fornecimento, conforme apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Níveis de fornecimento na cadeia produtiva do petróleo e gás 

 
Fonte: ONIP (2013). 

 

No primeiro nível, ocorre o fornecimento direto e as demandas estão relacionadas a 

grandes empresas que administram projetos e contratos. No segundo nível, está o fornecimento 

de sistemas, em que é necessário o suporte direto às obras de engenharia e prestação de serviços. 
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O terceiro nível engloba as atividades complementares ao suporte direto. Por fim, o quarto nível 

abrange as atividades gerais, tais como alimentação e educação, apontando a oportunidade de 

negócios para as MPEs do território potiguar (ONIP, 2013). 

 A Petrobras e suas subsidiárias utilizam um portal para cadastro de fornecedores de 

bens e serviços, chamado Portal Petronect14, com o objetivo de realizar uma avaliação prévia 

das empresas que desejam participar dos processos de fornecimento, através de licitações ou 

processos de credenciamento, que têm como uma das finalidades estimular fornecedores, 

atenderem as exigências do mercado da cadeia do petróleo e gás e propiciar maior transparência 

na participação dos processos licitatórios (PETRONECT, 2016). 

 Para Amato Neto (2011), a responsabilidade pela gestão da cadeia de fornecedores 

deve ser compreendida como um dos mais importantes desafios da empresa moderna e algumas 

principais ações e decisões relacionadas à gestão de fornecedores e à garantia da qualidade são 

o estabelecimento de uma política de qualidade de fornecedores, avaliação da capacitação de 

fornecedores potenciais, especificação dos requisitos de qualidade para os fornecedores, 

definição sistemática de seleção de fornecedores, condução do planejamento conjunto para a 

qualidade, realização da avaliação de produtos e serviços de fornecedores e, por fim, a definição 

e execução de programas de desenvolvimento. 

 O Sebrae PE (2008) apontou oportunidades de negócios para as MPEs em seu estudo 

“Cadeia produtiva do refino do petróleo: cenários econômicos e estudos setoriais”, 

concentrando-se nas seguintes atividades: 

 

 Fornecimento de serviços de montagem e testes eletromecânicos; 

 Fornecimento de alimentação e operação e restaurantes; 

 Fornecimento de uniformes e acessórios industriais e de segurança; 

 Serviço de manutenção mecânica, elétrica e instrumentação; 

 Serviço de atenção à saúde e medicina no trabalho; 

 Locação de equipamentos; 

 Manutenção em refrigeração; 

 Serviço de recarga e manutenção de extintores; 

 Serviço de coleta de lixo industrial; 

 Serviço de destinação e tratamento de resíduos sólidos; 

 Manutenção de motores elétricos. 

                                                 
14 Disponível em: <www.petronect.com.br>. Acesso em: 17 de nov. de 2017. 
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 Essas oportunidades de negócios iniciam-se lentamente nos diversos níveis de 

fornecimento da cadeia produtiva, mas vão se intensificando no futuro, até se consolidarem em 

2020 para as MPEs. 

 

 

2.6 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

 Do ponto de vista legal, a Resolução Conama nº 001/1986, em seu artigo 1º, define 

impacto ambiental como: 

 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 

ambiente, causadas por qualquer forme de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: 

 
I. A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II. As atividades sociais e econômicas; 

III. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

IV. A qualidade dos recursos ambientais. 

 

 A resolução nº 273/2000 – Conama caracteriza a indústria do petróleo como 

potencialmente poluidora e institui normatização específica para o seu funcionamento, visando 

evitar acidentes e reduzir o impacto dessa atividade no meio ambiente. 

 Soares (2013) destaca dois instrumentos normativos que são a Lei nº 9966/00 (Lei do 

Petróleo), a qual estabelece em seu artigo 2º, parágrafo XIV, o conceito de incidente como 

“qualquer descarga de substância nociva ou perigosa, decorrente de fato ou ação intencional ou 

acidental que ocasione risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde humana”, e a 

resolução da ANP nº 44/09, que versa “sobre o procedimento para a comunicação de incidentes, 

a ser adotado pelos concessionários e autorizadas pela ANP a exercer as atividades da indústria 

do petróleo e gás”. 

 No Brasil, o primeiro elemento regulamentar constituído para evitar possíveis 

impactos da atividade sobre o meio ambiente é o licenciamento ambiental15. Esse licenciamento 

                                                 
15 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 

efetivas ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (Resolução nº. 

237/1997 – Conama). 
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torna-se, do ponto de vista da empresa, o primeiro entrave existente para o início de suas 

atividades (CONSOLI, 2012). 

 As atividades da indústria do petróleo apresentam problemas ambientais em todas as 

etapas da cadeia produtiva, tornando-se mais complexas devido ao tipo de atividade, ao porte 

dos equipamentos, à natureza dos materiais empregados e ao tempo de permanência nos locais 

de operação e, dependendo de seus aspectos produtivos, logísticos e de comercialização, podem 

causar impactos tanto positivos, como por exemplo os de ordem econômica, como negativos, 

referindo a questões ambientais (LUSTOSA, 2002). 

 Complementando a questão ambiental, Gonçalves (2003) aponta que em todas as fases 

de sua cadeia produtiva, a indústria do petróleo tem um expressivo potencial de degradação ao 

meio ambiente, em diferentes níveis, a saber: no solo, na água, no ar e, podendo, portanto, 

atingir todos os seres vivos. 

 Para Silva et al. (2008), os principais impactos da atividade petrolífera estão 

relacionados ao risco de acidentes e derramamento de óleo; vazamentos; desastre ecológico; 

poluição ambiental; degradação ambiental; desmatamento; impacto sobre ecossistemas 

marinhos e terrestres; alteração dos ecossistemas vizinhos; poluição de praias, de costões 

rochosos, de manguezais, de águas oceânicas, dos rios; poluição do ar; estresse ambiental, entre 

outros. 

 Em terras potiguares, não ocorreram acidentes ambientais graves, porém os principais 

problemas ambientais estão relacionados ao desmatamento da vegetação da caatinga, 

comprometendo a qualidade do solo, ao vazamento de óleo, que pode contaminar as águas do 

estuário, à explosão de dutos, à falta de um gerenciamento adequado dos resíduos provenientes 

da atividade e à poluição das águas (SOARES, 2013). 

 Remetendo a Oliveira e Santos (2007), os principais problemas de ordem ambiental 

no município de Mossoró, on shore, estão relacionados: 

 

a) à abertura de estradas, picadas e clareiras; 

b) aos danos ao solo, à vegetação e à fauna, em decorrência da construção de instalações 

auxiliares; 

c) à interferência nos recursos hídricos subterrâneos; 

d) aos levantamentos geofísicos com possibilidade de geração de ruídos; 

e) às explosões; 

f) ao vazamento de combustíveis; 

g) às explosões de dutos; 
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h) à perfuração de poços para pesquisa e preparação da lavra, com a possibilidade de prejuízo 

à flora, às águas subterrâneas, ao solo; e 

i) à segurança das comunidades circunvizinhas. 

 

 A convivência com a exploração on shore, em conjunto com as atividades salineira e 

a carcinicultura, vem desencadeando um problema bastante discutido: a contaminação do 

estuário do Rio Apodi-Mossoró, que abrange a área rural do município de Mossoró, bem como, 

os municípios de Areia Branca e Grossos e o litoral de Serra do Mel que possui uma área de 

244 km2 e grande importância econômica para a região (CLAUDINO; ROCHA; SALES, 2011).  

 Dentre os maiores impactos ambientais que afetam o estuário do rio Apodi-Mossoró, 

tornando a área um ambiente susceptível à degradação, pode-se compilar (CAMPOS, 2007): 

 

 Desmatamento da vegetação da caatinga, comprometendo a qualidade dos solos; 

 Vazamentos de óleo, que podem entrar em contato com as águas do estuário; 

 Falta de um gerenciamento adequado dos resíduos provenientes da atividade; e 

 Poluição das águas do rio Mossoró. 

 

 Dessa forma, evidencia-se que a cadeia produtiva de petróleo e gás causa danos ao 

meio ambiente, e, que apesar do desenvolvimento de novos métodos e técnicas, considerados 

menos agressivos, ainda são grandes os desafios ao segmento. Contudo, a responsabilidade não 

deve se restringir aos órgãos oficiais e as empresas, mas a todos aqueles que de alguma forma 

se envolvem com a cadeia produtiva. 
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3 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E ECOEFICIÊNCIA NA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO E GÁS 

 

 

3.1. AMBIENTALISMO E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 

 

 Fatores como a globalização, a abertura de mercados, a forte concorrência e os 

elevados níveis de exigência pelos consumidores vêm alterando o perfil da atividade 

empresarial, que cada vez mais necessita se adaptar às novas tendências de mercado e buscar 

uma vantagem competitiva a ser percebida pelo cliente. Do ponto de vista da melhoria da 

competitividade, a questão ambiental é importante entre os fatores sistêmicos da indústria do 

petróleo e gás. Diante disso, para as MPEs se manterem no mercado no longo prazo, devem 

buscar esse aspecto como diferencial estratégico. 

 Na segunda metade da década de 1980, começou a surgir uma espécie de 

“ambientalismo de livre mercado”, que trocou a ênfase das regulações dos insumos e das 

atividades pelos resultados16. Os novos instrumentos de política ambiental mudaram as 

possibilidades de utilização das ações ambientais como instrumentos de marketing e estratégia 

competitiva pelas empresas (MENON; MENON, 1997). 

 Na década de 1990, muitas empresas começaram a integrar o tema “meio ambiente” 

nas suas estratégias empresariais, havendo o surgimento de um novo e estratégico paradigma 

ambiental, o qual Varadarajan (1992, p. 12), denominou de enviropreneurial marketing, que 

pode ser definido como “as atividades de marketing benéficas empresarial e ambientalmente, 

que atendam tanto a economia da empresa quanto aos objetivos de performance social”. 

 Um momento histórico importante para o meio ambiente foi a divulgação do relatório 

das Organização das Nações Unidas (ONU), em 1987, intitulado “Nosso Futuro Comum”, 

também conhecido como “Relatório de Brundtland”, que defendeu o conceito de 

desenvolvimento sustentável17, entendido como “aquele que satisfaz as necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas 

                                                 
16 Encargos ou incentivos econômicos proporcionais ao desempenho ambiental das empresas. 
17 É um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras; é 

um desenvolvimento que mantém possíveis as opções futuras; é uma correção, uma retomada do crescimento, 

alterando a qualidade do desenvolvimento; é uma mudança no teor do crescimento, a fim de torná-lo menos 

intensivo de matéria-prima e mais equitativo em seu impacto (RIBEIRO, 1991). 
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próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987, p. 54), em que se denuncia a rápida devastação 

ambiental e o risco de exaurimento dos recursos ambientais do planeta. 

 Considerando a atividade empresarial, o desenvolvimento sustentável possui quatro 

implicações (RIBEIRO, 1991; BEZERRA; MILLER, 2015): 

 

i. Foco para a economia de oportunidade, facilitando o acesso ao mercado e à 

capacidade tecnológica – acesso a crédito, mercados e tecnologia; 

ii. Foco para uma economia de conservação que incentive a inclusão de valores 

ambientais nas práticas comerciais; 

iii. Foco para uma economia que promova investimento a longo prazo e lucros reais, 

em vez de maximização de lucros a curto prazo; e 

iv. Mudança de economia para uma cultura de poupança, diferente de uma cultura 

baseada no consumo imediato. 

 

 É ainda nesse período, especialmente após a Rio-9218, que se incorporaram valores 

ambientais como “produção sustentável” e “adoção de tecnologias ambientais menos 

poluentes”, tendo sido criados também mecanismos de certificação ambiental, como o selo 

expedido pela Internacional Organization for Standardization, a ISO 14.000. 

 Epelbraum (2004) apontava como maiores potenciais poluidores a extração do 

petróleo e os processos industriais, como a petroquímica e o refino. Para Francisco (2013), o 

petróleo e seus derivados são altamente poluentes e acidentes podem vir a ocorrer, como 

incêndios, vazamentos, contaminação do solo e da água e quanto maior a densidade 

demográfica, maior exposição terá a população ao risco, podendo afetar diversas pessoas. 

 Galdino, Marques Júnior e Ramos (2003) enfatizam que o gerenciamento ambiental 

na indústria do petróleo pode ser conceituado como a integração de sistemas e programas 

organizacionais que permitem: 

 

i. O controle e a redução dos impactos no meio ambiente devido às operações ou aos 

produtos; 

ii. O cumprimento de leis e normas ambientais; 

                                                 
18 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 

(Eco-92), quando os conceitos socioambientais passaram claramente a influenciar a edição de normas legais e 

inseriram definitivamente o meio ambiente entre os grandes temas da agenda nacional e global (SANTILLI, 2005). 
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iii. O desenvolvimento e o uso de tecnologias ambientais para minimizar ou eliminar 

resíduos; 

iv. O monitoramento e a avaliação dos processos e parâmetros ambientais; e 

v. A utilização de tecnologias limpas visando minimizar os gastos de energia e materiais. 

 

 A solução ou a minimização dos problemas ambientais exige uma mudança de postura 

e uma nova atitude dos empresários, considerando o meio ambiente em suas decisões, e a 

adoção de concepções administrativas e tecnológicas, deixando de ser um problema e se 

tornando parte das soluções, fazendo com que algumas empresas passem a considerar a 

dimensão ambiental em suas atividades. Porém, a introdução dessa variável não ocorre de forma 

homogênea (DONAIRE, 2013), seja porque a consideração da variável ambiental está 

associada à natureza do negócio da empresa, ou porque depende do grau de conscientização da 

alta administração com relação ao meio ambiente (CORAZZA, 2003). 

 De acordo com o Sebrae (2015), os negócios são estabelecidos com alguns propósitos 

definidos, mas fundamentalmente visam lucro. Não há incompatibilidade alguma entre um 

empreendimento rentável e uma gestão ambiental adequada. Ao contrário, a experiência vem 

demonstrando que as empresas mais bem controladas têm seus custos reduzidos pelo 

desenvolvimento das seguintes ações: 

 

i. Redução do consumo de água; 

ii. Redução do consumo de energia, pela redução do desperdício; 

iii. Redução de matéria-prima, pela racionalização do seu uso; 

iv. Redução na quantidade de resíduos, pela adequação do uso de insumos; 

v. Reutilização, reciclagem ou comercialização de resíduos; e 

vi. Redução de custo com controle da poluição. 

 

 Reduzindo seus custos, as empresas elevam a sua competitividade, porque podem 

cobrar preços menores. Além disso, conquistam novos mercados, já que o consumidor está cada 

vez mais consciente e bem informado a respeito dos benefícios ambientais e processos 

produtivos ecologicamente saudáveis (SEBRAE, 2015). 

 Klassen e MacLaughlin (1996) já discutiam a melhoria do desempenho ambiental e 

apontavam como benefícios ganhos de fatia de mercado, aumento na margem de contribuição 

do produto, padrões de tecnologia e de práticas administrativas, prevenção e responsabilidade 
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ambiental, redução no consumo de materiais e energia, posição competitiva forte, menores 

custos e melhoria da produtividade, conforme esquematizado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Resultados da melhoria do desempenho ambiental 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Klassen e McLaughlin (1996). 

 

 Para Lustosa (2002), a atuação em conjunto das MPEs proporciona maior poder de 

barganha em seus mercados, bem como gera vantagem competitiva e a questão ambiental deve 

ser um fator a ser inserido como determinante de competitividade. As ações na área ambiental 

tornaram-se mais proativas e passaram a ser utilizadas como estratégias competitivas, 

principalmente com relação à melhoria na reputação das empresas e ao fortalecimento da sua 



60 

imagem. Termos como “proteção ambiental” e “competitividade econômica” entrelaçaram-se, 

levando à profissionalização da gestão ambiental (FILARDI; FREITAS; DUTRA, 2013). 

 

 

3.2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 

 

 A sustentabilidade empresarial deverá ser vista como uma oportunidade de novos 

negócios para as empresas. Conciliar progresso econômico, equidade social e preservação 

ambiental pode gerar bons dividendos, imagem e reputação, contribuindo também para o 

crescimento e a perenidade dos negócios. No entanto, essa nova postura, voltada para a 

conservação dos ecossistemas e ambiente, requer empenho, inovação e, acima de tudo, 

mudança, consistindo na capacidade de uma empresa gerir a sua atividade e criar valor de longo 

prazo, ao mesmo tempo que cria benefícios sociais e ambientais para os seus Stakeholders 

(BCSD Portugal, 2013). 

 

Negócios que praticam a sustentabilidade melhoram suas imagens e 

reputação, reduzem custos e ajudam a dinamizar a economia local. 

Além do mais, estes benefícios mantêm a empresa longe de seus 

competidores e pode se tornar uma fonte de vantagem competitiva 

(LANDRUM; EDWARDS, 2009, p. 4).  

 

 De acordo com Smeraldi (2009), o aumento do consumo dos recursos continua sendo 

um grande desafio de curto prazo para a sustentabilidade no mundo empresarial em qualquer 

segmento, e representa crescente elemento crítico em muitos negócios específicos. A redução 

de desperdício, substituição de materiais, redução no transporte, redução de custos de transação, 

são exemplos de atividades que não apenas podem contribuir para melhorar o desempenho de 

um negócio, mas podem também gerar novas formas de empreendimentos. Há uma 

preocupação crescente com o desenvolvimento sustentável das empresas, com o impacto que 

elas causam na sociedade e no meio ambiente (ORUEZABALA; RICO, 2012). 

 No Rio Grande do Norte, por exemplo, 96% de toda a atividade de exploração de 

petróleo é realizada pela Petrobras e em torno da atividade de exploração e produção de petróleo 

existe a participação das MPES que prestam serviços terceirizados em distintas áreas de 

especialização e compõem a cadeia produtiva do petróleo e gás. Para que essas empresas sejam 

contratadas, exige-se que apresentem o mínimo de informação e documentação dos requisitos 
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normativos da ISO 14001 (meio ambiente) e OSHAS 18001 (segurança e saúde) e caso não 

possuem tornam-se menos competitivas. 

 É relatado por Amato Neto (2011) o surgimento de uma nova geração de negócios que 

já trazem desde a sua concepção princípios de sustentabilidade e que uma parcela das empresas 

de médio e grande porte estão envolvidas com algum aspecto da sustentabilidade, mesmo que 

seja por imposição legal, e um número crescente de empresas líderes no mercado tem apostado 

nesse tema para obter liderança de mercado. 

 Diante desse cenário, surge uma nova dinâmica mercadológica para obtenção de 

diferenciação de mercado que inclui o critério sustentabilidade como um dos pontos de 

vantagem competitiva em empresas líderes, conforme foi evidenciado, ainda no século passado, 

nos estudos de Boljwijn e Kumpe (1990) e reproduzido na Figura 18. 

 

Figura 18 – Evolução dos critérios de competitividade nas empresas 

 
       Fonte: Adaptado de Boljwijn e Kumpe (1990). 

 

No entanto, ressaltamos que nem todas as empresas possuem competência e 

capacidade para reconfigurar os seus processos para que estes sejam orientados para a redução 

de desperdícios, substituição de materiais e outras atividades que levem a uma possível 

mudança na forma de operar da organização, principalmente para as MPEs (AMATO NETO, 

2011). 

 Diante dessa realidade, verifica-se que o mercado impõe barreiras que podem limitar 

o acesso das MPEs ao fornecimento de seus produtos ou serviços, fazendo com que a 

competitividade seja norteada pelas capacidades de adaptação e reconfiguração de acordo com 

o ambiente externo e interno de atuação. Mas, de certa forma, orientar os processos da 
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organização em uma perspectiva ambientalmente sustentável na maioria das vezes requer tais 

mudanças, como mudança na cultura organizacional, novas tecnologias nos seus sistemas 

produtivos, qualificação dos colaboradores, entre outros (SMERALDI, 2009). 

 Reydon et al. (2007) afirmam que a revisão do processo produtivo para redução dos 

impactos ambientais pode acarretar oportunidades de redução de custos e ganhos de 

competitividade para a empresa. Tal fato ficou denominado como “hipótese de Porter19”, que 

defendia que as normas ambientais, quando bem estruturadas e aplicadas, podem estimular o 

desenvolvimento de inovações que possibilitem às empresas adequarem-se a elas e, ao mesmo 

tempo, obterem competitividade. 

 Outra vantagem é denotada por Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009): quando a 

responsabilidade em se tornar uma empresa sustentável deve estar alinhada e integrada às 

operações da empresa para proporcionar um efeito transformador a longo prazo; porque nesse 

novo ambiente de negócios, a imagem da marca torna-se um importante fator estratégico, 

influencia fortemente o preço das ações, a fidelidade dos clientes e as transformações no 

ambiente empresarial apontam para estratégias preocupadas com os Stakeholders, o 

crescimento, a sustentabilidade e a transparência dos negócios. Para Fujihara e Lopes (2009), a 

abordagem do desenvolvimento sustentável abre novas alternativas de crescimento no mundo 

dos negócios. 

 A discussão do conceito de sustentabilidade empresarial é abordada por diversos autores 

(TACHIZAWA; ANDRADE, 2008; ALIGLERI; ALIGLERI; KRUGLIANSKAS, 2009; 

SMERALDI, 2009; AMATO NETO, 2011) e tem atraído uma atenção crescente pelos 

Stakeholders porque são observados temas como aquecimento global, contaminação de 

alimentos, degradação de grandes áreas geográficas, deterioração das condições de trabalho e 

vida, desaparecimento de espécies e crises econômicas. E, quase sempre, as empresas são as 

responsabilizadas por esses problemas ambientais, sociais e econômicos. 

 O conceito mais difundido de sustentabilidade é divulgado no relatório de Brundtland 

em 1987 e um dos critérios mais populares é o de Elkington (1999), que denominou de Triple 

Bottom Line, também conhecido em português como o “tripé da sustentabilidade empresarial”. 

Nesta abordagem, uma empresa que tenha por objetivo ser sustentável deverá atender às 

                                                 
19 É chamado de hipótese de Porter o argumento de que as empresas respondem à regulação através das inovações, 

e que esse comportamento pode ser benéfico para a própria empresa (PORTER; LINDE, 1995a, 1995b; PORTER, 

1990). Em seus estudos observou-se a importância da regulação ambiental no estímulo à inovação e na criação de 

mercados para produtos ambientais e que as empresas internacionais competitivas são mais capazes de inovar, em 

resposta a um estímulo regulatório. 
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necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, precisa atingir 

metas econômicas, ambientais e sociais (NASCIMENTO, 2012). 

 Landrum e Edwards (2009, p. 4) usam a definição de Triple Bottom Line20 para 

explicar que um empreendimento é sustentável quando opera sob o interesse de todos os atuais 

e futuros Stakeholders de forma que garanta a saúde e a sobrevivência dos negócios e de suas 

respectivas dimensões econômicas, sociais e ambientais. 

 

Figura 19 – Dimensões da sustentabilidade empresarial. 

 
Fonte: Adaptado de Teixeira (2013) e BCSD Portugal (2013). 

 

 As características da sustentabilidade, com base no conceito de Triple Bottom Line 

objetivam (TEIXEIRA, 2013; BCSD Portugal, 2013): 

 

(a) A dimensão ambiental remete ao uso responsável dos recursos naturais possibilitando a sua 

resiliência e autorreprodução. Conservar e gerir os recursos naturais, especialmente aqueles que 

não são renováveis ou são fundamentais ao suporte de vida e requer ações para minimizar a 

poluição do ar, da água e do solo, preservar a diversidade biológica, proteger e melhorar a 

qualidade do ambiente e promover o consumo responsável; 

(b) A dimensão econômica, no que tange ao aumento eficiente da produção e do consumo, sem 

afetar a capacidade de renovação da natureza, gerando prosperidade em diferentes níveis da 

sociedade e tornar eficiente a atividade econômica. Refere-se à viabilidade das empresas e das 

suas atividades na geração de riqueza e promoção de emprego e qualidade. Não basta uma 

empresa focar imediatamente a maximização do lucro, dado que todos os resultados devem 

                                                 
20 Traduz uma perspectiva cada vez mais aceita pela sociedade e pelas empresas (DYLLICK; HOCKOTERTS, 

2002; NORMAM; MACDONALD, 2003; KRAJNC; GLAVIC, 2005; JAMALI, 2006; SAVITZ; WEBER, 2007; 

MUNCK; SOUZA, 2008; CALLADO, 2010; MUNCK; SOUZA, 2013). 
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incluir ganhos ambientais e sociais, através da inclusão de metas e indicadores nessas áreas, 

tornando-as uma parte integrante de um plano de negócios; 

(c) A dimensão social abrange os direitos humanos, os direitos do trabalho e o governo das 

empresas e, em linha com o desenvolvimento sustentável, representa a ideia de que as futuras 

gerações devem ter pelo menos o mesmo acesso aos recursos sociais que a geração atual 

tem/teve (“equidade intrageracional21”). 

 

 As três dimensões da sustentabilidade empresarial devem estar integradas para o 

alcance do desenvolvimento sustentável e mensurados por meio de indicadores (CALLADO, 

2010; REZENDE, 2012). 

 Os indicadores de sustentabilidade empresarial são fundamentais quando se procura 

examinar, em maior profundidade, as práticas que possam vir a ser consideradas como 

“sustentáveis”. Pimenta (2012) e Rezende (2012) expressam na Figura 20 alguns indicadores a 

serem considerados no exame da sustentabilidade. 

 

Figura 20 – Modelo de planejamento estratégico para a sustentabilidade empresarial 

 
Fonte: Adaptado de Pimenta (2012, p. 185) e Rezende (2012, p. 54). 

 

 Para Phillips (2012), um bom indicador deve: 

 

 Apresentar valores claros, sem incertezas em relação ao que é bom ou ruim; 

                                                 
21 O Princípio da Equidade Intrageracional, totalmente interligado com o do Desenvolvimento Sustentável, dispõe 

que “as presentes gerações não podem deixar para as futuras gerações uma herança de déficits ambientais ou do 

estoque de recursos e benefícios inferiores aos que receberam das gerações passadas”. (SAMPAIO et al., 2009, 

p.53). Ou seja, “[…] cada geração tem a responsabilidade de preservar os recursos naturais e a herança humana 

pelo menos no patamar que recebeu de seus antepassados” (SAMPAIO et al., 2009, p. 55). 
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 Possuir conteúdo claro – fácil de entender, com unidades que tenham sentido; 

 Gerar interesse, sugestivo para efetiva ação; 

 Ser politicamente relevante para todos os participantes do sistema; 

 Ser viável, ter baixo custo; 

 Ser suficiente, na medida certa da informação; 

 Ser oportuno temporalmente, passível de ser cumprido em curto prazo; 

 Ser apropriado em escala, nem superagregado; 

 Ser democrático – ampla participação na escolha e acesso aos resultados; 

 Ser participativo, fazer uso daquilo que as pessoas podem medir por si próprias, levando 

isso para uma visão geográfica e temporal; 

 Ser hierárquico, deve, dentro do possível, medir em unidades físicas; 

 Conduzir para a mudança, fornecendo informação em tempo para que possa agir; 

 Não deve pretender ser completo, deve ser experimental, passível de discussão, de 

aprendizado e de mudança. 

 

 Outros dois conceitos de sustentabilidade empresarial são discutidos por Amato Neto 

(2011, p. 121), o de “negócio consciente” ou “capitalismo consciente” e o de “do berço ao 

berço”, que tem maior enfoque na atualidade. 

 Mackey (2011, p. 84) explica que o 

 

negócio consciente entende que os seis Stakeholders principais (clientes, 

funcionários, fornecedores, investidores, sociedade e meio ambiente) são 

interdependentes e que o negócio é gerido de tal forma que otimize a criação 

de valor para todos. A liderança de um negócio consciente é normalmente 

habilitada em system thinking22 e compreende o relacionamento que existe 

entre todos os Stakeholders interdependentes. O capitalismo consciente é 

fundamentalmente uma filosofia, uma forma de pensar sobre os negócios que 

é mais abrangente do que tradicionalmente é feita. 

 

 O segundo conceito, com enfoque à sustentabilidade, é o de “berço ao berço”, 

difundido por McDonough e Braungart (2002), que definem uma abordagem radical em como 

os produtos devem ser desenvolvidos, fabricados, utilizados e descartados. Para entender o 

conceito de berço ao berço faz-se necessário o entendimento do conceito de berço ao túmulo, 

compreendido como uma abordagem linear e unidirecional na qual os produtos, depois de 

                                                 
22 Refere-se ao pensamento sistêmico como o processo cognitivo de estudar e compreender os sistemas de todos 

os tipos. O foco é a integração de informações de diferentes fontes e tipos (BERTALANFFY, 2015). 
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utilizados, são descartados e levados para aterros ou incineradores. A teoria do “berço ao berço” 

é uma abordagem onde os componentes de um produto podem ser desenvolvidos para serem 

plenamente recuperados ou reutilizados como nutrientes biológicos ou técnicos. 

 A medida que ocorre interrelação entre os pilares econômico e ambiental, emerge o 

conceito de ecoeficiência, tema desta tese. A justiça socioambiental ocorre quando a 

organização consegue integrar de maneira simultânea o pilar social com a ambiental e a inserção 

social da interação entre dimensão social e econômica, estando representados esses 

relacionamentos na Figura 21. 

 

Figura 21 – Elementos da sustentabilidade empresarial 

 
Fonte: adaptado de Munck e Souza (2009); Munck; Galleli e Souza, (2012); Munck; Galleli e Souza (2013). 

 

 Inerente ao tema sustentabilidade empresarial permeia a ideia de ecoeficiência, pois 

ser eficiente é uma prioridade para qualquer empresa, mas, se simultaneamente ao 

desenvolvimento de maior valor econômico para a empresa criaram-se mecanismos para a 

redução dos impactos empresariais no ambiente e para uma utilização mais responsáveis dos 

recursos produtivos, busca-se por maior estágio de eficiência, no caso, a ecoeficiência 

(BLEISCHWITZ, 2003; MUNCK; DIAS; SOUZA, 2011). E, diante desse contexto, a 

ecoeficiência torna-se parte integrante da sustentabilidade empresarial (SAVITZ; WEBER, 

2007), caracterizando uma condição necessária para alcançar a sustentabilidade (MAHLBERG; 

LUPTACIK, 2013). 

 

 

3.3 ECOEFICIÊNCIA 

 

 

 Ecoeficiência é um modelo de gestão ambiental empresarial introduzido em 1992 pelo 

Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD) para descrever a minimização 
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do impacto ambiental na produção de bens e serviços, através da utilização de menos recursos, 

com a produção de menor quantidade de resíduos e poluição, ou seja, criação de mais valor 

com menos impacto. Trata-se de uma estratégia de gestão que combina o desempenho 

ambiental e econômico, buscando satisfazer as necessidades humanas e gerir qualidade de vida, 

enquanto reduzem progressivamente os impactos ecológicos e a intensidade do uso de recursos 

ao longo do seu ciclo (LEHNI, 2000). 

 Há uma relação entre estratégia e a ecoeficiência, haja vista que a ecoeficiência 

identifica o potencial de melhorias ambientais e explora oportunidades de negócios por meio 

de estratégias sustentáveis. Ela ainda contribui para que as organizações obtenham maior valor 

para os produtos e serviços, reduzindo a quantidade de materiais, energia e emissões, ou seja, 

produzir mais por menos, fortalecer a posição no mercado, criar novos mercados e evitar críticas 

dos Stakeholders, além de aumentar a sobrevivência das empresas a longo prazo (PIMENTA, 

2012). 

 Complementando essa afirmação, Piotto (2003) conceitua ecoeficiência como a 

relação entre desempenho econômico e ambiental, ao mesmo tempo em que reduz impactos 

ambientais; utiliza racionalmente matérias-primas e energia; reduz os riscos de acidentes e 

melhora a relação da empresa com os Stakeholders. 

 Na visão de Barbieri (2011), a ecoeficiência baseia-se na ideia de que a diminuição de 

materiais e energia por unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade da empresa, 

ao mesmo tempo que reduz as pressões sobre o meio ambiente, seja como fonte de recurso, seja 

como depósito de resíduos. É um modelo de produção e consumo sustentável na medida em 

que ressalta a produção de bens e serviços necessários e que contribuem para melhorar a 

qualidade de vida. 

 De acordo com Salgado (2007), o estudo da ecoeficiência faz todo o sentido em termos 

empresariais e tem como foco o conceito empresarial de eficiência para atingir maior valor, 

utilizando menor quantidade de materiais, energia e reduzindo as emissões e aplica-se a todos 

os setores da empresa, desde o marketing, desenvolvimento do produto, até a produção e 

distribuição dos produtos. 

 Os três objetivos seguintes sobre ecoeficiência são definidos pelo WBCSD (2000): 

 

 Diminuir o consumo de materiais – inclui a minimização do uso de materiais, água, energia, 

solo, favorecendo a reciclabilidade e a durabilidade do produto e fechando o ciclo de 

materiais; 
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 Reduzir o impacto na natureza – inclui a diminuição das emissões gasosas, descargas 

líquidas, eliminação de desperdícios e a dispersão de substâncias tóxicas, assim como o 

aumento da utilização sustentável de recursos renováveis; e 

 Melhorar o valor do produto ou serviço – o que significa fornecer mais benefícios aos 

clientes através da funcionalidade, flexibilidade e modularidade do produto, por meio de 

serviços adicionais com menor utilização de recursos. 

 

 Tanto no Brasil quanto no exterior, as empresas implementam a ecoeficiência de forma 

a permitir uma otimização dos seus processos, a transformação de resíduos produzidos em 

matéria-prima para outras empresas, e ainda impulsionar a inovação que leva a produtos com 

novas funcionalidades. O indicador que representa a ecoeficiência pode ser expresso a partir de 

duas relações distintas (SALGADO, 2007): 

 

a) Valor do produto ou serviço em relação à influência ambiental proposta pelo WBCSD: 

 

Eficiência ambiental = 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜

𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 (equação 3.1) 

 

b) Influência ambiental em relação ao valor do produto ou serviço (proposta pelo Working 

Group of International Standards and Accouting Reports – ISAR/UNCTAD): 

 

Eficiência ambiental = 
𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜
 (equação 3.2) 

 

 Tanto o valor do produto ou serviço como a influência ambiental incluem diferentes 

indicadores que não podem ser fundidos em um único número, uma vez que esses indicadores 

podem ser medidos em diferentes entidades, tais como linha de produção, unidades industriais 

ou empresas. No entanto, esses não são os únicos indicadores que representam o valor do 

produto ou serviço e influência ambiental (NG et al., 2015). 

Huang et al. (2014) relatam que o conceito de ecoeficiência surgiu como um atributo 

aos negócios visando um desenvolvimento sustentável, na década de 1990, e pode ser aplicada 

em diversos contextos, no nível macro atendendo a economia nacional (CHEN, 2008; HUANG 

et al., 2014), nível micro (HUPPES; ISHIKAWA, 2009), na indústria (KHAREL; 

CHARMONDUSIT, 2008; WURSTHORN; POGANIETZ; SCHEBEK, 2011; ZHU; LI, 2011), 

no nível corporativo (SINKIN; WRIGHT; BURNETTC, 2008; HAHN et al., 2010), em 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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processos (LI et al., 2012; NG et al., 2014; WINTER; HERRMANN, 2014; WINTER et al., 

2014) e no nível do produto (KERR; RYAN, 2001; VERCALSTEREN; SPIRINCKX; 

SARLEE, 2006; MESTRE; VOGTLANDER, 2013; ZHU; WAHG; ZHANG, 2014). 

Assim, a ecoeficiência é caracterizada como um importante fator de vantagem 

competitiva para as empresas, já que permite a melhoria dos processos produtivos pela 

aplicação de tecnologias limpas, modificações do processo, adoção de novas práticas 

gerenciais, redução de custos, diminuição de desperdícios, aumento da qualidade dos produtos, 

melhor aproveitamento do capital investido, melhoria contínua do processo e estímulo ao 

crescimento (CAGNO; TRUCCO; TARDINI, 2005). 

Tanto Yang et al. (2012) como Koskela (2015) apontam que o conceito de 

ecoeficiência está diretamente relacionado à sustentabilidade, principalmente a união da 

economia com o ambiental relacionadas com suas eficiências. No entanto, Koskela (2015) 

enfatiza que uma definição única para o conceito de ecoeficiência não existe, havendo 

diferentes níveis de aplicação: 

 

 Fora dos negócios, o conceito de ecoeficiência tem sido utilizado em nível global, 

nacional e regional; 

 Dentro dos negócios, a ecoeficiência pode ser aplicada aos produtos, aos serviços, aos 

sistemas de produção, às empresas ou ao ramo corporativo. 

 

 Para Dias (2011b), ter uma empresa ecoeficiente é um diferencial competitivo em 

relação às empresas que não procuram inovar. Uma empresa inovadora transforma o que é visto 

tradicionalmente como “constrangimento ambiental” em novas “oportunidade de negócios”. 

Salgado (2007) expõe que a partir do momento que os empresários reconhecem a implantação 

das práticas ecoeficientes não só reduzem impactos ambientais, mas agregam valor ao processo 

produtivo, e à medida que é dada importância à questão ambiental, almejam-se decisões 

empresariais alinhadas a preceitos sustentáveis. 

 Na cadeia produtiva do petróleo e gás, a ecoeficiência pode ter como resultado o 

mapeamento dos aspectos econômicos e os impactos ambientais identificados ao longo da 

cadeia (PIMENTA, 2012). 

 Em toda atividade empresarial, assim como na indústria do petróleo, existem quatro 

grandes áreas potenciais que fornecem oportunidades para incrementar a ecoeficiência, sendo: 

a reengenharia dos processos, a revalorização dos subprodutos, o redesenho de produtos e o 
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repensar sobre os mercados (WBCSD, 2000; FIVE WINDS INTERNATIONAL, 2006) e 

alguns exemplos de suas aplicações podem ser encontradas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Exemplos de oportunidades de melhoria da ecoeficiência 

Oportunidades Exemplos de Aplicação 

Reengenharia dos 

processos 

Otimizar processos e procedimentos para miminizar recuros (materiais, tempo etc.) 

Maximizar energia e economizar água 

Eliminar riscos onde for possível 

Economizar através da minimização sistemática de risco 

Na produção, vendas, recursos humanos, entre outros 

Revalorização dos 

subprodutos 

Novas fontes de renda no resíduo 

Recursos mais baratos dos subprodutos de outras empresas 

Maximizando o uso de recursos virgens comprados 

Benefícios dcooperação com outras empresas 

Redesenho dos 

produtos 

Considera toda a cadeia de valor no desenho do produto – cadeia de suprimento 

através de disposição final 

Fazer produtos recicláveis e atualizáveis 

Criar funcionalidades novas e incrementadas 

Repensar mercados 

Conhecer o cliente 

Vender funcionalidade 

Fornecer soluções completas ao usuário 

Criar negócios novos com serviços adicionais 

Melhorar a ecoeficiência do cliente 

Fonte: Adaptado de WBCSD (2000) e Five Winds International (2006). 

 

 Na oportunidade reengenharia de processos, é possível implementar a ecoeficiência 

para otimizar processos e procedimentos para minimizar recursos; maximizar energia e 

economizar água; eliminar riscos; economizar através da minimização sistemática de risco; 

atuar na produção, vendas, recursos humanos etc. 

 Na revalorização dos subprodutos, a ecoeficiência possibilita novas fontes de renda no 

resíduo; recursos mais baratos dos subprodutos de outras empresas; maximiza o uso de recursos 

virgens comprados e gera benefícios de cooperação com outras empresas. 

 No redesenho de produtos, a ecoeficiência considera toda a cadeia de valor no desenho 

do produto; desenvolve produtos recicláveis e atualizáveis e cria funcionalidades novas e 

incrementadas. 

 Para repensar novos mercados, a ecoeficiência contribui para o desenvolvimento de 

novas funcionalidades; possibilita conhecer o cliente; fornece soluções completas ao cliente; 

cria negócios novos com serviços adicionais e melhora a ecoeficiência do cliente. 

 Ekins (2005) enfatiza que as empresas podem decidir implementar a ecoeficiência por 

diversas razões, incluindo: 
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 Redução do uso de recursos, do resíduo ou prevenir a poluição permite economizar dinheiro 

em materiais, reduzir custos ou penalidades regulatórias; 

 Ação voluntária no presente pode minimizar riscos futuros e responsabilidades de fazer 

atualizações custosas e não necessárias; 

 As companhias que se encontram adiante da legislação podem ter uma vantagem 

competitiva; 

 Produtos verdes e novos processos, que podem incrementar o interesse do consumidor e 

abrir novas oportunidades de negócios; 

 Uma boa reputação ambiental pode melhorar o recrutamento, a moral dos empregados, o 

apoio dos investidores, e a aceitação da comunidade. 

 

 Munck, Galleli e Souza (2013) apontam várias vantagens ocasionadas pela 

implementação da ecoeficiência, tanto tangíveis como intangíveis, tais como a minimização 

dos danos ambientais, o que reduz os riscos e as responsabilidades derivadas; promoção de 

condições ótimas de segurança e saúde ocupacional; melhoria da eficiência e da competividade, 

que impulsionam a inovação; melhoria da reputação e do relacionamento com os órgãos 

ambientais e com a comunidade. 

 Para atingir a ecoeficiência são necessários elementos básicos como (BSCD 

PORTUGAL, 2013):  

 

 Redução da intensidade de consumo de materiais para a produção de bens e serviços; 

 Redução na intensidade de energia utilizada para a produção de bens e serviços; 

 Redução da dispersão de substâncias tóxicas; 

 Intensificar a reciclagem dos materiais; 

 Maximização do uso de recursos renováveis; 

 Prolongação da durabilidade dos produtos; 

 Agregação de valores aos bens e serviços. 

 

 Para que possa ser gerenciada a ecoeficiência, parte integrante da sustentabilidade 

empresarial, é necessário um mecanismo que possibilite a capacidade de avaliação, mensuração 

e, principalmente, aprimoramento do método (KAPTEIN; WEMPE, 2002). 
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3.4 MENSURAÇÃO DA ECOEFICIÊNCIA 

 

 

 O desenvolvimento de programas de gestão ambiental, seu acompanhamento e 

mensuração das práticas realizadas compreendem uma necessidade em termos de eficiência e 

uma obrigação do ponto de vista ético e moral. Todo empreendimento deve preocupar-se com 

a melhoria permanente da gestão ambiental de sua empresa, para Seiffert (2014) pode-se 

associar os seguintes diferenciais estratégicos: 

 

 Melhorar a qualidade dos produtos; 

 Aumentar a competitividade nas exportações; 

 Atender ao consumidor com preocupações ambientais; 

 Ouvir à reivindicação da comunidade; 

 Responder às pressões de organizações governamentais ambientalistas; 

 Estar em conformidade com a política social da empresa; 

 Fortalecer a imagem perante a sociedade. 

 

Mahlberg e Luptacik (2013) explanam que a mensuração da ecoeficiência possibilita 

determinar o sucesso econômico e ambiental do empreendimento, identificar e acompanhar 

tendências, priorizar ações e determinar áreas para melhoria, enquanto na visão de Salgado 

(2007), a ecoeficiência está relacionada com estratégia competitiva e o desenvolvimento 

sustentável da empresa, necessitando de indicadores para mensurar o seu desenvolvimento.  

 Jung, King e Rhee (2001) apontam uma diversidade de indicadores para mensuração 

que demonstram confusão, arbitrariedade e inconsistências metodológicas e, diante desse fato, 

Siena (2008, p. 359) afirma que “não há consenso em relação ao que medir, como medir e, 

principalmente, sobre como combinar e ponderar dados”. 

 Para saber como selecionar e aplicar devidamente a ferramenta (ou conjunto de 

ferramentas), as decisões necessitam de informação quanto à escala que será aplicada; análise 

dos benefícios e custos decorrentes da sua utilização; enquadramento temporal necessário à sua 

implementação ou alcance dos seus objetivos (BSCD PORTUGAL, 2013). 

 A WBCSD (2000) descreve oito princípios que os indicadores devem seguir para que 

lhes sejam assegurados o valor científico, a relevância ambiental, a precisão e a utilidade em 
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todos os negócios em nível mundial, e monitoramento do desempenho dos negócios sejam 

alcançados, sendo: 

 

i. Ser relevantes e significativos na proteção do ambiente e da saúde humana e/ou na melhoria 

da qualidade de vida; 

ii. Fornecer informação aos órgãos de decisão, com o objetivo de melhorar o desempenho da 

organização; 

iii. Reconhecer a diversidade inerente a cada negócio; 

iv. Apoiar o benchmarking e monitorizar a evolução; 

v. Ser claramente definidos, mensuráveis, transparentes e verificáveis; 

vi. Ser compreensíveis e significativos para as várias “partes interessadas”; 

vii. Basear-se numa avaliação geral da atividade da empresa, produtos e serviços, sobretudo 

concentrando-se naquelas áreas controladas diretamente pela gestão; 

viii. Tomar em consideração questões relevantes e significativas, relacionadas com as 

atividades da empresa, a montante (exemplo: fornecedores) e a jusante (exemplo: a utilização 

do produto). 

 

 A inexistência de uma padronização para a mensuração da ecoeficiência e de como 

um indicador é reconhecido, medido e divulgado é um dos maiores problemas existente na 

atualidade, e mesmo com essa dificuldade muitas organizações adotaram programas ambientais 

e medidas de ecoeficiência. 

Para Ng et al. (2015), há diversas alternativas para quantificar a ecoeficiência, 

conforme Quadro 2. 

 Os métodos de mensuração apresentados na revisão de literatura são: avaliação do 

ciclo de vida do produto, análise envoltória de dados, contabilidade da gestão ambiental, 

ecoeficiência e modelo de fator X, índice de Malmquist, medição Delphi, painel Delphi, valor 

agregado sustentável e a Taxonomia CE7. 

 Todos os métodos citados têm sua teoria descrita e posterior aplicação em alguma área 

específica. A Taxonomia CE7 é relatada na literatura apenas sua metodologia teórica, sendo 

recomendada sua aplicação. Neste estudo de doutorado é discutido sua aplicação prática na 

indústria do petróleo e gás, contribuindo com novo conhecimento para a comunidade 

acadêmica. 
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Quadro 2 – Métodos para mensuração da ecoeficiência 

Métodos de mensuração Autores 

Avaliação do Ciclo de Vida do Produto 
Saling et al. (2002); Saling et al. (2005); Keilenniva; 

Antikainen; Sorvari (2012) 

Análise Envoltória de Dados 

(Data Envelopment Analysis - DEA) 

Dyckhoff; Allen (2001), Korhonen; Luptacik (2004), 

Kuosmanen; Kortelainen (2005), Malberg; Luptacik 

(2014), Zhu et al. (2014), Mahdillo; Sem; Lee (2015) 

Contabilidade da Gestão Ambiental 

(Environmental Management Accouting - EMA) 
Birritt, Saka (2006); Passeti; Tenucci (2016) 

Ecoeficiência e modelo do fator X Aoe (2007) 

Índice de Malmquist- Luenberger (ML) Arabi et al. (2014) 

Medição comparativa Ng et al. (2015) 

Painel Delphi Koskela (2015) 

Valor Agregado Sustentável 

(Sustainable Value Added) 
Figge; Hahn (2004), Figge; Hahn (2013) 

Taxonomia CE7 

Siena (2008); Munck; Dias; Galleli (2008); Munck; 

Galleli; Souza (2012); Munck; Galleli; Souza (2013); 

Cella-de-Oliveira; Munck (2014) 

Fonte: Autor (2017) elaborado a partir do portal de periódico da CAPES (2016). 

 

 Para mensurar a ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás, será 

utilizado como método de mensuração a avaliação das entregas das competências viabilizadoras 

da ecoeficiência empresarial, denominada Taxonomia CE7 (SIENA, 2008; MUNCK; DIAS; 

GALLELI, 2008; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 2012; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 2013). 

 Essa metodologia foi elaborada com base nas diretrizes do WBSCD (2000), ao 

considerar que a relação entre sustentabilidade ambiental e economia, de modo a identificar 

sete dimensões de ecoeficiência aplicáveis para toda empresa que forneça produtos e serviços, 

modificar processos ou qualquer outra ação que tenha correlação com o meio ambiente e são 

descritos seus objetivos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Objetivos das competências viabilizadoras da ecoeficiência 

Competências viabilizadoras da ecoeficiência Objetivos 

- Reduzir a intensidade do consumo de materiais 

em produtos e serviços 
Reduzir o consumo de materiais na atividade produtiva. 

Acarretando mudanças nos processos produtivos 

acarretando redução de custos e ganho produtivo com a 

utilização de menores recursos naturais. 
- Reduzir a intensidade do consumo de água e 

energia em produtos e serviços 

- Reduzir a dispersão de compostos tóxicos Revalorizar os subprodutos e resíduos, com vistas ao 

desperdício zero. - Maximizar o uso de recursos renováveis 

- Promover a reciclagem 

Implementar processos e técnicas para otimizar a utilização 

de energia, matérias-primas, produtos e materiais 

empregados na fabricação de produtos e serviços. 

- Estender a durabilidade dos produtos (aumento 

no ciclo de vida do produto) 
Oferecer produtos melhores, ambientalmente aceitáveis, 

com melhor funcionalidade, assim, a empresa atinge 

rentabilidade e participação de mercado. 
- Aumentar a intensidade do uso de produtos e 

serviços (aumento da funcionalidade) 

Fonte: Adaptado de MUNCK et al. (2008, 2012). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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 Essas competências buscam reduzir a intensidade do consumo de materiais em 

produtos e serviços; minimizar a intensidade do consumo de água e energia em produtos e 

serviços; diminuir a dispersão de compostos tóxicos; maximizar o uso de recursos renováveis; 

promover a reciclagem; estender a durabilidade dos produtos; aumentar a intensidade do uso 

de produtos e serviços. 

 Para uma empresa transitar do estado de não ecoeficiente para ecoeficiente é algo que 

deve ocorrer gradativamente e recomenda-se iniciar o processo considerando os seguintes 

aspectos que contribuirão para melhorar a visão empresarial (DIAS, 2011b): 

 

 Cultura empresarial: desde o mais alto nível gerencial, deve-se adotar a visão de 

ecoeficiência nos negócios para convertê-la em ação, o que implica envolver de forma 

corresponsável os funcionários de todos os níveis de cada organização, os quais, por sua 

vez, devem dar conhecimento desse conceito aos fornecedores e clientes; 

 Capacitação: as empresas têm papel importante ao oferecer capacitação aos seus 

funcionários, assim como ao público em geral sobre o significado e a forma de aplicar 

esse conceito; 

 Reconhecimento: os gerentes devem compreender que o planeta é finito e sua 

capacidade de recuperar-se da exploração excessiva de seus recursos naturais é limitada; 

e, em função disso, as pressões para mudar as formas de produção crescerão; isso torna 

necessário que estejam alertas para identificar qualquer ameaça em seus negócios e 

qualquer oportunidade que os beneficie; 

 Ferramentas gerenciais: os empresários devem identificar os sistemas disponíveis para 

obter a meta de ecoeficiência que melhor se adapte às suas circunstâncias, tais como 

avaliação de impacto ambiental etc.; 

 Pesquisa e desenvolvimento para a ecoeficiência: para identificar oportunidades de 

redução na intensidade de consumo de materiais e energia, as empresas devem 

promover pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos que lhes revertam em benefícios; 

 Design para a ecoeficiência: o design dos detalhes pode fazer uma grande diferença em 

termos de utilização de materiais e energia para a manufatura, assim como para seu uso 

primário e secundário; 

 Compra e comercialização para a ecoeficiência: com foco no incremento de valor, as 

empresas podem influenciar tanto as atitudes de seus consumidores como de seus 
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fornecedores; sobretudo ao se estabelecerem políticas específicas a esse respeito em 

suas áreas de vendas e compras; 

 Serviço pós-venda: as empresas devem reconhecer sua responsabilidade, a qual não 

termina com a venda de seus produtos e serviços, e oferecimento de serviços pós-venda 

pode inclusive representar um valor agregado; 

 Fechar o círculo: ampliando a responsabilidade ao longo do ciclo de vida integral de 

seus produtos e serviços para assegurar seu adequado desempenho. 

 

 As variáveis selecionadas para mensuração da ecoeficiência ambiental das MPEs da 

cadeia produtiva do petróleo e gás são adaptadas a partir das competências viabilizadoras da 

ecoeficiência (WBSCD, 2000). Com a finalidade de atender aos objetivos deste estudo, 

converteu-se para doze estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência a serem práticas 

adotadas pelas MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás, para o alcance do estado de 

ecoeficiência, conforme Figura 22. 

 

Figura 22 – Competências viabilizadoras da ecoeficiência adaptadas às estratégias ambientais 

de apoio à ecoeficiência nas MPEs 

 
Competências viabilizadoras 

da ecoeficiência 

 Estratégias ambientais de apoio à 

ecoeficiência nas MPEs 

 Reduzir a intensidade do 

consumo de materiais em 

produtos e serviços; 

 Reduzir a intensidade do 

consumo de água e energia em 

produtos e serviços; 

 Reduzir a dispersão de 

compostos tóxicos; 

 Maximizar o uso de recursos 

renováveis; 

 Promover a reciclagem; 

 Estender a durabilidade dos 

produtos; 

 Aumentar a intensidade do uso 

de produtos e serviços. 

  Certificação ISO 9001; 

 Certificação ISO 14001; 

 Norma OHSAS 18.001; 

 Consumo de água; 

 Cuidados ambientais na seleção de 

fornecedores; 

 Eficiência energética; 

 Gestão Ambiental da Qualidade Total; 

 Licenciamento ambiental; 

 Produção Mais Limpa; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. 

Fonte: Autor (2017). 
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 Em virtude do referencial teórico e da revisão de literatura, considerou-se estratégico 

fazer uso dessas estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência, de modo a estudar as MPEs, 

objeto deste estudo. Diversos autores apontam que essas estratégias ambientais contribuem para 

o alcance da ecoeficiência e melhoria na gestão ambiental empresarial (ALVAREZ; CRESPI, 

CANTARINO, 2003; ALIGLERI; ALIGLERI; KRUGLIANSKAS, 2009; BARBIERI, 2011; 

DIAS, 2011b; PIMENTA, 2012; BSCD PORTUGAL, 2013). 

 

 

3.5 ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS DE APOIO À ECOEFICIÊNCIA 

 

 

 As estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência são definidas como a forma pela 

qual as MPEs se mobilizam interna e externamente na criação de ferramentas e táticas 

ambientais que possam responder de forma positiva aos impactos ambientais causados pelos 

seus processos produtivos na indústria do petróleo que promova a ecoeficiência. 

 A seleção dessas estratégias pode ser executada de várias formas, mas não 

necessariamente excludentes. Pode-se realizar consultas a grupos de interesses ou tomadores 

de decisão; indicadores citados na literatura ou consultas a especialistas; ser desenvolvidos pela 

equipe de avaliação etc. Neste estudo, a seleção das estratégias ambientais de apoio à 

ecoeficiência foram demandadas pelos empresários da cadeia produtiva do petróleo e gás e pela 

governança do projeto, sendo citadas como atividades importantes para o alcance de uma 

melhor eficiência da gestão ambiental (SIENA, 2008), sendo especificadas a seguir: 

 

 Certificação ISO 9001; 

 Certificação ISO 14001; 

 Norma OHSAS 18.001; 

 Consumo de água; 

 Cuidados ambientais na seleção de fornecedores; 

 Eficiência energética; 

 Gestão ambiental da qualidade total; 

 Licenciamento ambiental; 

 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Produção mais limpa. 
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A adoção de estratégias ambientais varia entre a reatividade ambiental, característico 

de empresas que apenas implementam os requisitos mínimos obrigatórios para atender a 

legislação, e a proatividade ambiental, caracterizada por empresas que espontaneamente tomam 

medidas para reduzir seu impacto no ambiente natural (GONZÁLEZ-BENITO; GONZÁLEZ-

BENITO, 2006; ALVES, 2013). 

 

 

3.5.1 Certificação ISO 9001 

 

 

 A ISO 9001 faz parte da série de normas ISO 9000, sendo caracterizada por ser uma 

norma genérica que pode ser empregada por qualquer empresa para a implantação de um 

sistema de gestão da qualidade, podendo ser certificada por um organismo externo 

(INTERNATIONAL, 2009). Seus requisitos são fundamentados nos princípios de gestão da 

qualidade total: foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem de processo, 

abordagem sistêmica para a gestão, melhoria contínua, tomada de decisão baseada em fatos e 

benefícios mútuos nas relações com os fornecedores (TRICKER, 2007). 

 A norma ISO 9001 é um padrão de certificação de qualidade com foco na obtenção de 

processos eficazes e na satisfação do cliente. A eficácia dos processos será alcançada por meio 

da melhoria nas especificações, do seu controle a partir de indicadores, do treinamento da mão 

de obra e da melhoria contínua do processo. Para obtenção da satisfação dos clientes é 

necessário desenvolver produtos com processos produtivos baseados em sua real necessidade 

(DOUGLAS; COLEMAN; ODDY, 2003; MAEKAWA; CARVALHO; OLIVEIRA, 2013). 

 A norma ISO 9001 está baseada no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), que também 

estrutura as normas ISO 14001 e OHSAS 18001. A ideia é manter um ciclo de melhoria 

contínua dos padrões de gestão sempre elevando o desempenho a um nível superior, partindo 

do Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários para produzir resultados de 

acordo com os requisitos dos clientes e políticas da organização; Do (fazer): implementar os 

processos; Check (checar): monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas, aos 

objetivos e aos requisitos e relatar os resultados; e Act (agir): executar ações para promover 

continuamente a melhoria do desempenho do processo (MAEKAWA; CARVALHO; 

OLIVEIRA, 2013). 

 A ISO 9001 é uma estratégia de gestão que, quando implantada com sucesso, contribui 

para a redução de desperdícios, redução no consumo de energia, custo de retrabalho, emissão 
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de resíduos, redução no tempo de ciclo e no tempo de inatividade dos equipamentos, 

contribuindo, também, para a melhoria da gestão ambiental (PSOMAS; FOTOPOULOS; 

KAFETZOPOULOS, 2011). 

Para Carvalho e Miguel (2012) e Vitorelli e Carpinetti (2013), outras normas de gestão 

foram fortemente influenciadas pela ISO 9001, como a ISO 14001 de Gestão Ambiental e a 

Norma OHSAS 18001 de Saúde e Segurança do Trabalho e a sua integração em um único 

Sistema de Gestão Integrado23 tem sido vista como uma forma de gerar diversos benefícios, 

como redução de custos e a melhoria no gerenciamento (KARAPETROVIC, 2003; JONKER; 

KARAPETROVIC, 2004; ZUTSHI; SOHAL, 2005; POJASEK, 2006). 

 

 

3.5.2 Certificação ISO 14001 

 

 

A norma ISO 14001 integra uma série de normas da ISO 14000 de gestão ambiental, 

no entanto, essa norma em si especifica os requisitos para que um sistema de gestão ambiental 

capacite uma organização a desenvolver e implementar políticas e objetivos que levem em 

consideração requisitos legais e informações sobre aspectos ambientais significativos (ISO 

14001, 2006). 

De acordo com Seiffert (2011), a norma ISO 14001 é a única série que permite a 

certificação por terceiros (certificadoras) de um Sistema de Gestão Ambiental, sendo a única 

cujo conteúdo é efetivamente auditado na forma de requisitos obrigatórios de um SGA24. 

Na visão de Barbieri (2011), a norma ISO 14001 tem como premissa que a organização 

irá periodicamente avaliar o seu SGA para identificar oportunidades de melhoria e que irá 

implementá-las, segundo a velocidade, extensão e tempo determinados por ela e conforme suas 

circunstâncias econômicas. 

Essa norma também é baseada na metodologia do PDCA (Plan-Do-Check-Act), e tem 

como objetivo principal o processo de melhoria contínua que é definido por Barbieri (2011) 

pela norma como um processo recorrente de se avançar com o SGA com o propósito de atingir 

                                                 
23 Os Sistemas de Gestão Integrados podem ser definidos como um conjunto de processos interrelacionados que 

dividem um conjunto de recursos humanos, financeiros, materiais, além de uma infraestrutura e informações, de 

forma a atingir um conjunto de objetivos relacionados à satisfação dos Stakeholders (KARAPETROVIC; 

WILLBORN, 1998; VITORELI; CARPINETTI, 2013). 
24 A ISO 14004 fornece diretrizes, recomendações e exemplos para a empresa criar e aperfeiçoar seu SGA 

(BARBIERI, 2011). 
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o aprimoramento do desempenho ambiental geral, coerente com a política ambiental da 

organização. 

De acordo com a ISO 14001 (2006), compõem o processo de melhoria contínua a 

política ambiental, o planejamento, a implementação e operação, a verificação e análise pela 

administração. Todos esses requisitos são base para o bom funcionamento e acompanhamento 

do sistema de gestão ambiental. 

Para Seiffert (2011), os programas de melhorias contínuas devem iniciar com uma fase 

cuidadosa de planejamento e são materializados através de ações, cuja efetividade é verificada 

através de uma análise crítica, direcionando-se novamente a uma fase de replanejamento 

cuidadoso em um ciclo contínuo de melhoria. Ainda de acordo com a autora, a ISO 14001 

orienta o gerenciamento das atividades e dos aspectos ambientais decorrentes de processos, 

produtos e serviços das organizações e suas principais características são: a proatividade (foco 

na ação e no pensamento proativo) e a sua abrangência (envolve todos os membros da 

organização na proteção ambiental). 

Embora essa estratégia 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). 

 

 

3.5.3 Norma OHSAS 18001 

 

 

 A norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessement Series), 

também compatível com o sistema ISO 9001, fornece requisitos mínimos para os sistemas de 

gestão de segurança e saúde do trabalho. Segundo a OHSAS 18001 (OCCUPATIONAL, 2007), 

os fatores que influenciam mais fortemente o desempenho da gestão da saúde e segurança do 

trabalho em uma empresa são: nível de detalhes e a complexidade do sistema; porte da 

organização; cultura da empresa; e a natureza dos seus serviços e produtos. 

 A OHSAS 18001 foi desenvolvida por uma seleção dos principais organismos de 

comércio, normas internacionais e organismos de certificação para preencher uma lacuna da 
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falta de uma norma internacional de segurança e saúde ocupacional (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 2007). 

 Ela também se baseia no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act ou Planejar, Fazer, 

Verificar e Agir), como as normas ISO 9001 e ISO 14001. Os requisitos de planejamento (etapa 

planejar) incluem o desenvolvimento de uma política de segurança e saúde ocupacional, 

identificação dos perigos e avaliação dos riscos do ambiente de trabalho e o planejamento de 

melhoria por meio de objetivos e metas de segurança e saúde. Já os requisitos relacionados à 

etapa “fazer” do ciclo incluem a implementação dos controles e medidas preventivas 

identificadas na primeira fase e o treinamento dos funcionários para que desenvolvam suas 

tarefas com segurança e estejam cientes da importância do sistema de gestão de segurança e 

saúde na organização (KAUSEK, 2007). Por meio das ações corretivas e preventivas, a etapa 

“verificar” do ciclo PDCA, a organização monitora os controles estabelecidos e o desempenho 

de seu Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO). Por fim, a etapa “agir” 

do ciclo é representada pelos requisitos de análise crítica da direção, devendo gerar ações para 

melhoria do SGSSO. 

 

 

3.5.4 Consumo de água 

 

 

Segundo Seiffert (2011), o uso intensivo dos corpos hídricos, seja para a captação, 

diluição de efluentes, geração de energia etc., limita o uso da água por outros usuários. No 

médio e longo prazo pode gerar o comprometimento dos recursos hídricos para gerações futuras 

e a degradação de ecossistemas dependentes desse recurso. 

A partir dessa abordagem, 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, especificamente os recursos hídricos, visando sempre 

reduzir a quantidade de água usada na sua produção, bem como responsabilizar-se pela forma 

como será utilizado esse 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 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. 
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3.5.5 Cuidados ambientais na seleção de fornecedores 

 

 

 De acordo com o Sebrae (2015), desde os processos de homologação e contratação de 

fornecedores até a seleção de materiais e tecnologias com impactos reduzidos, a mudança para 

a sustentabilidade ambiental depende apenas da atitude do empreendedor, evitando trabalhar 

com fornecedores informais porque a informalidade é uma estratégia de mercado desleal, que 

sempre vem associada ao baixo investimento em qualidade e produtividade, além do 

desrespeito à legislação ambiental, devendo priorizar compras de fornecedores licenciados. 

 Nascimento et al. (2008) afirmam que a gestão sustentável na seleção de fornecedores 

busca minimizar os problemas adquiridos com a compra de insumos de um abastecedor que, se 

não for sustentável, afetará a imagem das MPEs. Para tanto, se faz necessário desenvolver uma 

consciência ambiental dos fornecedores no processo de seleção. 

 De acordo com Braga (2008), uma das principais etapas na seleção de fornecedores 

consiste na identificação do mercado fornecedor e quais análises de fatores ambientais e 

considerações éticas devem ser consideradas nesse processo. Na visão de Ofori (2000), o 

aumento da consciência ambiental e do compromisso das empresas, governos e indivíduos 

inspira o desenvolvimento de contratos e políticas de compras incorporadas as exigências 

ambientais. 

 Considerando esse contexto, Jabbour e Jabbour (2009) enfatizam que o estágio em que 

se encontra a gestão ambiental de uma empresa, o desempenho ambiental de seus produtos e a 

disponibilidade de informações ambientais acerca dos fornecedores são fatores que se 

relacionam positivamente com a inserção de critérios ambientais no processo de seleção de 

fornecedores porque, ao se relacionar com uma empresa que possui alto nível de gestão 

ambiental, o fornecedor sente-se pressionado a melhorar seu desempenho ambiental. 

 

 

3.5.6 Eficiência energética 

 

 

De acordo com Santos et al. (2012), a eficiência energética pode ser pensada a partir 

de diferentes análises, como também pode ser pensada com foco nos processos e critérios que 

serão analisados. Para o autor, uma definição simples de eficiência energética considera a 

relação de quanta energia é introduzida por uma organização em seus processos produtivos, e 
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quantidade de energia realmente necessária para a sua produção, ou seja, a necessidade real 

para determinada produção. 

A eficiência energética pode ser considerada como um elemento-chave no tocante ao 

desenvolvimento sustentável, assim, essa estratégia também se configura como um elemento 

fundamental para a sustentabilidade ambiental. A eficiência energética contribui 

particularmente na diminuição dos recursos energéticos. Além de reduzir os gases de efeito 

estufa, essa redução colabora para a competitividade organizacional ao diminuir custos 

específicos no que tange aos seus recursos energéticos (FLEITER et al., 2012). 

Uma importante contribuição no conceito de eficiência energética é mostrada por 

Santos et al. (2012), associada ao processo de transformação da energia final em energia útil, 

ou seja, as tecnologias empregadas no uso de energia para que esta seja usada de forma racional, 

preservando os recursos naturais e minimizando os impactos ambientais. 

Ainda de acordo com o autor, as políticas de eficiência energética são ferramentas 

importantes para conter o rápido crescimento do consumo de energia no mundo.  

A partir desse contexto, entende-se que as políticas de eficiência energética têm como 

um dos seus objetivos principais reduzir o consumo de energia requerido para processar 

determinado produto ou serviço, mas, também, asseguram o nível de qualidade e segurança 

requerido para tal produção. 

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). 

 

 

3.5.7 Gestão Ambiental da Qualidade Total (Total Quality Environmental Management – 

TQEM) 

 

 

 Segundo Banerjee (2001), a Gestão Ambiental da Qualidade Total (Total Quality 

Environmental Management – TQEM) pode ser entendida como uma ampliação 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 
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em cada etapa da fabricação, distribuição, consumo e descarte dos produtos, buscando produzir 

e comercializar bens e serviços que atendam às expectativas de seus clientes e fornecedores de 

forma contínua. 

 De acordo com Barbieri (2011), o TQEM tem como elementos básicos o meio 

ambiente como dimensão estratégica; liderança da alta administração; foco no cliente interno e 

externo buscando superar as suas expectativas em termos ambientais; abordagem por processo; 

participação de todos os níveis; melhoria contínua e meta de resíduo zero e o entendimento de 

resíduo passa a incluir tudo que possa causar problemas ambientais. 

 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, desse modo, a degradação ambiental e poluição serão variáveis a 

serem ponto de partida nos processos realizados pela organização. 

 Assim, ao aplicar essa estratégia ambiental, as MPEs 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 alcançar um desempenho ambiental cada vez mais elevado, o TQEM usa 

ferramentas típicas de qualidade, como o benchmarking, lista de verificação, diagrama de causa 

e efeito, gráfico de Pareto, gráficos de controle de processos, diagramas de fluxo de processos 

e o ciclo PDCA (do inglês, Plan-Do-Check-Act), desenvolvido por Shewhart na década de 1930 

e popularizado por Deming, um dos maiores gurus da qualidade, permitindo elaborar planos de 

trabalho para qualquer área problema de forma contínua, buscando alcançar novos padrões de 

desempenho (BARBIERI, 2011). 

 

 

3.5.8 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, a instalação, a 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 
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degradação ambiental, considerando as disposições legais, regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso. 

 Pode-se entender que o licenciamento ambiental constitui-se de uma importante 

estratégia que permite às organizações um planejamento para controle, além de possibilitar 

meios para conservação dos recursos naturais em um alinhamento com os princípios básicos do 

desenvolvimento sustentável. É um instrumento que faz com que o empreendedor identifique 

previamente a instalação do empreendimento, seus impactos ambientais e propõe uma série de 

medidas visando gerenciar os aspectos a eles associados (SEIFFERT, 2014). 

 Segundo Barbieri (2011), a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, estabeleceu entre os instrumentos de política pública o licenciamento 

ambiental e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Nesses termos, 

entende-se que o licenciamento ambiental, enquanto uma autorização conferida pelo Poder 

Público às atividades de que trata a lei supracitada, deve ter caráter temporário, ou seja, seu 

prazo de validade não pode ser estendido indefinidamente.  

 Essa estratégia exige cuidados por parte do empreendedor, uma vez que os seus 

processos produtivos podem ter certa dinâmica e não se adequarem à licença que foi concedida. 

Para tanto, isso precisa ser exposto de modo claro no EIA/RIMA (Estudo de Impacto 

Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental), instrumentos que resultarão no licenciamento 

ambiental. 

 De acordo com o Decreto nº 99.274/1990, a licença ambiental pode ser expedida nas 

seguintes modalidades: Licença prévia (fase preliminar do planejamento da atividade), Licença 

de instalação (autorização para o início da implantação) e Licença de operação (autorização 

após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 

equipamentos de controle da poluição, de acordo com a licença prévia de instalação). 

 No entanto, de acordo com a Resolução Conama nº 237/1997, não são todas as 

organizações ou empreendimentos que estão sujeitos ao processo de licenciamento ambiental, 

isso dependerá do porte e das características da atividade ou empreendimento. 

 Essa estratégia pode alavancar diversos benefícios ambientais para a MPE, entre eles 

uma melhora na imagem organizacional perante os órgãos de comando e controle, melhoria nos 

processos produtivos por serem planejados e acompanhados, facilidades na aquisição de 

financiamentos (ALVES, 2013) e, do ponto de vista de Seiffert (2014), é uma ferramenta 

fundamental para o processo de gestão ambiental, principalmente quando se considera seu 

caráter eminentemente preventivo e pelo fato de ser um instrumento de comando e controle. 
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3.5.9 Plano de Gerenciamento 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. 

Essa estratégia possibilita à organização um maior acompanhamento dos resíduos 

sólidos gerados pelas suas atividades. Esta se diferencia das outras que estão embasadas no 

ciclo do PDCA ambiental por tratar especificamente dos resíduos sólidos. 

De acordo com o artigo oito da Resolução do Conama nº 313, cada indústria deve 

registrar mensalmente (e manter na unidade industrial), os dados da geração de resíduos para 

efeito de obtenção de dados para o Inventário Nacional de Resíduos Industriais. 

Nesse contexto, entende-se que essa estratégia influencia de maneira significativa na 

forma pela qual as organizações tratam seus dejetos, uma vez que a partir da separação e 

controle desses resíduos a organização poderá criar novas estratégias, como também um sistema 

de gerenciamento desses resíduos, para que sejam descartados na melhor maneira possível sem 

acarretar danos ao meio ambiente.  

 

 

3.5.10 Produção Mais Limpa 

 

 

De acordo com Barbieri (2011), a Produção Mais Limpa (Cleaner Production) é um 

modelo baseado na abordagem preventiva aplicada a processos, produtos e serviços para 

minimizar os impactos sobre o meio ambiente. 

A UNEP e a Unido definem a Produção Mais Limpa como a aplicação contínua de 

uma estratégia econômica ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de 

aumentar a eficiência no uso de matérias-primas. 

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 ambiente a curto e longo 

prazo (PIMENTA, 2012). De acordo com Barbieri (2011), essa abordagem requer ações para 

minimizar o consumo de energia e matéria-prima e a geração de resíduos e emissões. 
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Ainda segundo Dias (2011b) o conceito de Produção Mais Limpa é uma estratégia que 

busca prevenir a geração da contaminação na fonte, em vez de controlá-la no fim do processo. 

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, passa a ser na prevenção. 

Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, a Produção Mais Limpa é a estratégia 

ambiental que previne a geração de poluição, combatendo os desperdícios na fonte geradora. A 

sistemática redução de desperdícios e poluentes reduz perdas no processo e promove o aumento 

da produtividade e qualidade do produto. A contínua atenção e o foco na organização e gestão 

das atividades da MPE trazem benefício adicional de uma melhoria na qualidade do produto e 

redução das taxas de rejeição, evitando desperdícios de tempo, trabalho e materiais, além de 

eventuais conflitos com clientes (PIMENTA, 2012). 

 Com relação à adoção de estratégias ambientais na cadeia produtiva, é importante 

ressaltar que nem todos os elos do processo produtivo estarão preparados para assumir esse 

novo posicionamento ambiental, de forma que muitas empresas, por não conseguirem adotar 

requisitos mínimos, serão desqualificadas pela organização mais forte da cadeia produtiva 

(ALIGLERI; ALIGLERI; KRUGLIANSKAS, 2009). 

 No âmbito das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás integrantes do projeto 

“cadeia do petróleo, gás e energia”, as estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência ocorrem 

na maioria das vezes, mais por iniciativa individual da MPE do que como uma atitude coletiva 

ou proativa do segmento. Muitas vezes ocorre pela necessidade de adequação à legislação, 

norma ou pré-requisito para atender aos critérios de fornecimento de seus produtos e serviços 

ou execução da atividade por meio da necessidade de licenciamento ambiental. 

 Todas as estratégias ambientais são produtos oferecidos pelo Sebrae RN através de 

consultoria Sebraetec com determinado valor subsidiado do custo total da proposta 

orçamentária apresentada ao empresário. As demandas que ocorrem com maior frequência 

referem-se à adequação da empresa para obtenção do licenciamento pelo Idema; aos processos 

de certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 por ser pré-requisito para que as MPEs 

se tornem fornecedoras diretas da Petrobras e mais rotineiramente há demandas para a 

implantação da estratégia ambiental Produção Mais Limpa. 

 

 

 

 

 



88 

3.6 Ecoeficiência na Indústria do Petróleo e Gás 

 

 

 Ao demarcar a linha temporal dos estudos e pesquisas referentes ao tema ecoeficiência 

na indústria do petróleo, que teve seu início em 2001, totalizando quinze publicações, utilizando 

como fonte o portal da CAPES25, com uso das seguintes palavras-chave: eco-efficiency and oil, 

ecoefficiency and oil, ecoefficiency and oil chain, ecoefficiency and oil production chain, eco-

efficiency and oil Supply chain, conforme a Figura 23. 

 

Figura 23 – Número de artigos com aplicações da ecoeficiência na indústria do petróleo 

 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 O primeiro trabalho referente ao tema mensuração da ecoeficiência na indústria do 

petróleo ocorreu em 2001, desenvolvido por Jung, Kim e Rhee (2001). Esses autores aplicaram 

na indústria do petróleo coreana o método “Gscore” para mensurar o desempenho ambiental e 

a ecoeficiência em 39 empresas petrolíferas que atuam no processo de extração e refino do 

petróleo. Esse método avaliou a ecoeficiência a partir de cinco variáveis: gestão ambiental, 

entrada (inputs), processo, produto e resultado (outputs). A partir dos resultados da análise da 

ecoeficiência, verificou-se que o número de empregados exerce uma influência considerável na 

determinação da eficiência relativa das empresas petrolíferas, assim como os lucros e ativos e 

as empresas Exxon, Ashland, Phillips Petroleum, e ARCO são as mais ecoeficientes. 

                                                 
25 http://www.periodicos.capes.gov.br/ acesso em: 12 de fevereiro de 2017. 
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 No ano seguinte, Bevilacqua e Braglia (2002) analisaram a ecoeficiência de sete 

refinarias de petróleo na Itália durante o período de quatro anos (1993 – 1996), mensurando o 

impacto ambiental das emissões atmosféricas utilizando como metodologia a Análise 

Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis), que é uma técnica de multicritérios 

que permite avaliar a ecoeficiência, considerando seis diferentes tipos de emissões (CO, CO2, 

SO2, etc.) e a quantidade anual de óleo processado, buscando controlar e reduzir a emissão de 

poluentes e analisar a aplicação das normas ISO 14031. Os resultados obtidos reforçam o uso 

da DEA como uma ferramenta adequada para análise da ecoeficiência. Entre as empresas 

estudadas a pior situação foi encontrada na refinaria de petróleo Gela, que obteve desempenho 

ambiental inferior a 0,50 durante o período de exploração analisado. 

 Nessa mesma vertente, Mukhopadhyay e Forssell (2005) analisaram a ecoeficiência a 

partir da combustão de combustíveis fósseis na Índia avaliando a poluição do ar (CO2, SO2 e 

NO2) e o impacto causado na saúde das pessoas. O método utilizado foi da Análise de 

Decomposição Estrutural de Entrada-Saída (IOSDA – Input–Output Structural Decomposition 

Analysis) e como resultado foi identificado que as emissões industriais de ar poluentes 

aumentaram consideravelmente na Índia durante 1973-1974 a 1996-1997 e os principais fatores 

para esses aumentos de emissões são as mudanças na ecoeficiência da produção global. Nesse 

mesmo ano, Nieuwlaar et al. (2005) investigaram se as emissões atmosféricas da indústria 

produtora de petróleo e gás e as medidas ambientais prioritárias para a ecoeficiência são 

influenciadas pelo método de ponderação. Assim, o efeito combinado dos fatores de 

ponderação, reduções ambientais e reduções de emissões de custo foram pesquisados, 

utilizando as informações de uma indústria holandesa de produção de petróleo e gás, 

verificando as setenta medidas ambientais ecológicas enumeradas no plano ambiental da 

empresa, para redução das emissões atmosféricas. Os dados incluem capital, custos/receitas 

operacionais, emissões anuais de produção, entre outros. Foi aplicado o “método da curva de 

oferta” para a melhoria ambiental, que representa o custo ou o custo acumulado por unidade 

ambiental contra os impactos ambientais acumulativos. A aplicação do método de ponderação 

permite a análise da ecoeficiência em situações onde vários aspectos ambientais são 

contabilizados. 

 Huppes et al. (2007), na Holanda, apresentaram o método quantitativo de ecoeficiência 

desenvolvido para priorizar investimentos ambientais na NOGEPA, nos países baixos de 

Exploração de Petróleo e Gás e a associação dos principais produtores de petróleo e gás que se 

comprometeram em promover a melhoria ambiental em um acordo com o governo central. A 

avaliação quantitativa da ecoeficiência em termos de custo por unidade de melhoria ambiental 
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requer a quantificação dos custos e a necessidades de um único indicador ambiental que foi 

estruturada de acordo com a ISO 14042, sobre a avaliação do impacto do ciclo de vida do 

produto. Os métodos utilizados para quantificar a economia e a ecoeficiência não são totalmente 

consistentes, tendo como custo um indicador observado no tempo e os efeitos ambientais não 

observados, havendo necessidade de definir soluções ecoeficientes para os problemas 

ambientais. 

 Em uma outra temática, Becken (2008) considerou os combustíveis como essenciais 

para todos os transportes convencionais de turismo e, assim, para que ocorra, deve haver 

disponibilidade de petróleo, tornando-se necessário e prudente para o setor de turismo 

acompanhar indicadores do consumo de petróleo. O autor desenvolveu um estudo na Nova 

Zelândia que avaliou a intensidade do petróleo em dez países com base em dez indicadores 

selecionados. Entre os indicadores, a ecoeficiência é um fator importante, porque permite a 

comparação de insumos de recursos, com resultados econômicos. A ecoeficiência é calculada 

pelas despesas dos turistas em relação ao consumo de óleo doméstico e às necessidades de óleo 

para o destino justaposto às despesas turísticas (como indicador Econômico) para indicar os 

custos e benefícios gerados pelo mercado. Essa medida de ecoeficiência tem sido utilizada para 

comparar a “desejabilidade” de diferentes destinos, identificando que a Austrália e a China 

parecem ser os mercados mais ecoeficientes em termos energéticos. 

 Na Alemanha, Colodel et al. (2009) propuseram a aplicação da ecoeficiência na fase 

de investigação e desenvolvimento do ácido adípico a partir de recursos renováveis. Juntamente 

com a avaliação econômica e ecológica, os impactos sociais foram analisados e comparados 

com o ácido adípico convencional que tem base no petróleo. Avaliando paralelamente os 

aspectos econômicos, ecológicos e impactos sociais, verificou-se que problemas ambientais 

podem ameaçar o sucesso das novas tecnologias. Os aspectos ecológicos foram abordados no 

ciclo de vida pela metodologia do ciclo de vida do produto. Como resultado foi identificado 

que as formas convencionais de produção superam a do bioácido adípico na maioria dos 

aspectos analisados, sendo, portanto, a solução mais ecoeficiente. 

 Silva Júnior (2009) aplicou os conceitos de ecoeficiência na gestão da cadeia de 

fornecedores no Brasil, buscando definir uma estratégia de compras verdes nos processos de 

aquisição de bens e materiais da Petrobras. Para mensurar os resultados, foi utilizada a norma 

CSA Z766/95, desenvolvida pela Associação Canadense de Normas (CSA), que serviu como 

elemento estratégico para estruturação, execução e discussão dos resultados para alcance da 

estratégia de compras verdes. Por fim, foi desenvolvida e validada uma estratégia de compras 

verdes com base na criação de contratos globais de fornecimento de produtos ambientalmente 
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amigáveis previamente selecionados, contribuindo para indução de comportamento 

ambientalmente responsável por parte dos seus fornecedores. 

 Charmondusit e Keartpakpraek (2011) pesquisaram a avaliação da ecoeficiência do 

Petróleo e Petroquímica (PP) na MTPIE (Mapa de Ta Phut Industrial Estate) da Tailândia. No 

país existem 31 fábricas no grupo PP, que podem ser divididas em três categorias: a montante, 

o intermediário e a jusante. A comparação dos valores de ecoeficiência entre as três categorias 

industriais no grupo PP demonstra que as fábricas da categoria “a jusante” obtiveram resultados 

de ecoeficiência particularmente bons no consumo de materiais, uso de água e geração de 

resíduos perigosos. O panorama da ecoeficiência relativo à venda líquida e à utilização de água 

durante o período de 2003-2005 mostrou que as tendências de ecoeficiência do grupo PP na 

MTPIE passaram de média ecoeficiência em 2004 para ser totalmente ecoeficiente em 2005. A 

ecoeficiência foi avaliada como a razão entre o valor econômico e as influências ambientais. O 

desempenho ambiental indicado consiste em quatro indicadores específicos que são materiais 

de consumo em toneladas (T), intensidade energética em giga joules (GJ), água usada em 

metros cúbicos (m3), e geração de resíduos perigosos em toneladas (T). Os valores da 

ecoeficiência foram calculados de acordo com as recomendações do WBCSD. Esse estudo foi 

um ponto de partida para a aplicação dos conceitos de ecoeficiência ao sistema de gestão 

ambiental do setor industrial, em níveis micro e macro. A fim de cumprir os objetivos e os 

benefícios da ecoeficiência, os conceitos deveriam ser apresentados ao governo, gerentes de 

autoridade, assim como a realização de oficinas junto ao grupo PP. Por último, a fim de manter 

um elevado nível de desempenho, o conceito de ecoeficiência deve ser encorajado a ser uma 

ferramenta na avaliação e comunicação corporativa. 

 O estudo desenvolvido por Ismail et al. (2013), na Malásia, examinou o desempenho 

ambiental e a eficiência econômica de operações de empresas selecionadas na indústria do 

petróleo a partir do GLOBAL 2008, considerando o tempo médio de três anos de atividade para 

a empresa compor a amostra. As emissões de poluentes ambientais foram obtidas a partir dos 

relatórios de sustentabilidade das empresas e os índices ambientais foram utilizados para 

realizar a verificação da ecoeficiência com aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA – 

Data Envelopment Analysis). As pontuações de ecoeficiência e os escores econômicos foram 

obtidos pelo coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de correlação de Spearman, 

foram medidos através do indicador de ecoeficiência. Os resultados mostraram uma fraca 

relação positiva entre ecoeficiência e eficiência técnica. O indicador de ecoeficiência é um 

instrumento de gestão útil, na medida em que é um meio para gerentes e consumidores se 

conduzirem à manutenção ambiental. A maior ecoeficiência são das empresas Marathon óleo, 
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seguidas pela Nippon Oil e Lukoil. A menor empresa ecoeficiente foi a Cosmo óleo, seguida 

por Idemitsu Kosan e Repsol YPF. 

 Por sua vez, Uribe-Saldarriaga (2013) desenvolveu uma nova campanha de marketing 

no mercado colombiano, baseada na gestão estratégica ambiental da Ecopetrol, por meio da 

melhoria da ecoeficiência dos processos da empresa no período de 2009 a 2012, para a 

introdução do Diesel limpo com baixo teor de enxofre. O autor mensurou a ecoeficiência dos 

processos da empresa, desenvolvimento de biocombustíveis, redução de emissões, tratamento 

de resíduos sólidos, desmatamento das instalações, recuperação ambiental da área, 

gerenciamento e reaproveitamento da água, conservação da biodiversidade por meio da 

aplicação da norma G3-GRI, que inclui indicadores de direitos humanos, impactos na 

comunidade local e políticas de igualdade de gênero. Foi identificado junto à população a 

existência de conhecimento incipiente com relação aos temas ambientais e não há vantagem 

para comercialização dos combustíveis verdes em relação aos combustíveis fósseis, havendo 

necessidade de uma legislação ambiental específica que favoreça o mercado a atuar com 

combustíveis verdes. 

 No estudo desenvolvido por Madalina (2014), o objetivo foi a proteção ambiental em 

relação às plataformas de petróleo e a avaliação do impacto ecológico na Romênia, utilizando 

os conceitos de ecoeficiência. Como resultado foi identificado a necessidade de trabalhar as 

pessoas, os materiais e as informações das empresas. De acordo com os objetivos, deve-se 

trabalhar a equipe de gestão, a fim de obter condições econômicas competitivas e no contexto 

das exigências ambientais é necessário o desenvolvimento deste tema. 

 Sueyoshi e Goto (2015) aplicaram a Análise Envoltória de Dados (DEA – Data 

Envelopment Analysis), utilizando o índice de Malmquist no horizonte temporal a partir de 

quatro variáveis (a quantidade de reserva de petróleo, a quantidade de gás reserva, o custo 

operacional total e o número de empregados), duas saídas desejáveis (a quantidade de produção 

de petróleo e a quantidade de a produção de gás) e uma única saída indesejável (a quantidade 

de emissão de CO2). O método utilizado apresentou contribuições para mensuração da 

ecoeficiência e as empresas petrolíferas do Japão melhoraram o seu desempenho ambiental 

através da ecotecnologia, adotada para reduzir a quantidade de emissão de CO2 durante os 

períodos de 2005 a 2009.  

 Nesse mesmo viés, Song, Zhang e Wang (2015) examinaram a ecoeficiência na cadeia 

produtiva de vinte empresas de petróleo na China, através da criação de um conjunto de 

modelos baseado em Network-DEA, proporcionando resultados mais precisos, no período de 

2001 a 2011. Verificou-se que as empresas necessitam ser mais transparentes quanto a sua 



93 

contabilidade ambiental, e os governos devem obrigá-los a fazê-lo através da aprovação de 

regulamentos. Além disso, deve ser dada maior atenção aos seguintes fatores: em primeiro 

lugar, as condições únicas de cada empresa, incluindo localização e orientação política, em 

determinação da gestão adequada dos custos em sistemas ambientais; segundo, deve-se 

desenvolver um banco de dados rico, profundo e robusto para auxiliar no aperfeiçoamento de 

indicadores e permitir a discriminação dos elementos da contabilidade ambiental; melhorar os 

esforços de supervisão e administração e, finalmente, devem avaliar a sua produção em termos 

de subunidade de tratamento da poluição, a fim de garantir que decisões sejam eficazes e 

ambientalmente saudáveis. 

 Por fim, Chen et al. (2017) analisaram a ecoeficiência de vários etilenos a partir da 

perspectiva da sustentabilidade na China. O valor acrescentado líquido do produto etileno é 

utilizado como indicador econômico, enquanto que a emissão de gases com efeito estufa do 

ciclo de vida é utilizada como indicador. Três rotas de produção de etileno são definidas da 

seguinte forma: 1) Via OTO (óleo-etileno) – usando petróleo bruto importado do Oriente Médio 

como matéria-prima para produzir etileno no leste da China; 2) Rota NTO (gás natural para 

etileno) usando gás natural americano/gás de xisto para produzir metanol/importação de 

metanol para a China Oriental/metanol para etileno; 3) rota CTO (carvão-etileno) e utilização 

de carvão para Produzir metanol no oeste da China/transporte de metanol para a China Oriental/ 

metanol-to-ethylene utilizando o método de análise do ciclo de vida do produto. A ecoeficiência 

da NTO é 30,2% e 176,6% superior a OTO e CTO, respectivamente. A integração da unidade 

de captura e armazenamento de carbono (CCS) com o CTO pode reduzir a emissão de NO, 

contudo, a ecoeficiência da CTO-CCS é ainda 31% e 47% menor do que as outras duas rotas 

de produção. 

 A Figura 24 apresenta os países de origem das pesquisas aplicando ecoeficiência na 

indústria do petróleo representada, pela frequência percentual.  

 São identificados um total de 17 países, com maior frequência em trabalhos 

desenvolvidos na Holanda (13%) e China (13%), que totalizam 26% de todos artigos 

pesquisados. Ocorrendo ainda pesquisas desenvolvidas na Malásia (7,0%), Tailândia (7.0%), 

Brasil (7.0%), Alemanha (7,0%), Nova Zelândia (7,0%), Índia (7,0%), Itália (7,0%), Coreia do 

Sul (7,0%), Japão (6,0%), Romênia (6,0%) e Colômbia (6,0%). 
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Figura 24 – Países de origem das pesquisas com aplicações da ecoeficiência na indústria do 

petróleo 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 O Quadro 4 apresenta segmentado por país, autores, ano de publicação, método de 

mensuração da ecoeficiência e objetivos dos estudos desenvolvidos na indústria do petróleo. 

 

Quadro 4 – Estudos e pesquisas com aplicação da ecoeficiência na indústria do petróleo por 

país, autor, método e objetivo do estudo 

País Autores Método Objetivos do estudo 

Coreia do 

Sul 

Jung; Kim; Rhee 

(2001) 
Gscore 

Mensurar o desempenho ambiental e a 

ecoeficiência em trinta e nove empresas 

petrolíferas que atuam no processo de 

extração e refino do petróleo 

Itália 
Bevilacqua; Braglia 

(2002) 

Análise envoltória de 

Dados (DEA – Data 

Envelopment Analysis) 

Analisar a ecoeficiência de sete refinarias 

de petróleo na Itália durante o período de 

quatro anos (1993-1996), mensurando o 

impacto ambiental através das emissões 

atmosféricas. 

Índia 
Mukhopadhyay; 

Forssell (2005) 

Análise de decomposição 

Estrutural de Entrada - 

Saída (IOSDA – Input–

Output Structural 

Decomposition Analysis) 

Analisar a ecoeficiência a partir da 

combustão de combustíveis fósseis na 

Índia, buscando avaliar a poluição do ar 

(CO2, SO2 e NO2) e o impacto causado na 

saúde da população. 

Holanda 

Nieuwlaar et al. 

(2005) 

Método da curva de 

oferta 

Investigar se as emissões atmosféricas da 

indústria produtora de petróleo e gás e as 

medidas ambientais prioritárias para a 

ecoeficiência são influenciadas pelo 

método de ponderação. 

Huppes et al. 

(2007) 
Métodos quantitativos 

Apresentar o método quantitativo de 

ecoeficiência desenvolvido para priorizar 

investimentos ambientais na NOGEPA, nos 

países baixos de Exploração de Petróleo e 

Gás e a associação de Produtores, que 
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envolve todos os principais produtores de 

petróleo e gás, que se comprometeram em 

promover a melhoria ambiental em um 

acordo com o governo central. 

Nova 

Zelândia 
Becken (2008) Métodos quantitativos 

Acompanhar os indicadores de consumo do 

petróleo em dez países e mensurar a 

ecoeficiência. 

Alemanha 
Colodel et al. 

(2009) 
Ciclo de vida do produto 

Aplicação da ecoeficiência na fase de 

pesquisa e desenvolvimento do ácido 

adípico, a partir de recursos renováveis 

contra o ácido adípico convencional com 

base no petróleo. 

Brasil 
Silva Júnior et al. 

(2009) 
Norma CSA Z766/95 

Definir uma estratégia de compras verdes 

nos processos de compras de bens e 

materiais da Petrobras S.A. 

Malásia Ismail et al. (2013) 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA – Data 

Envelopment Analysis) 

Examinar o desempenho ambiental e a 

eficiência econômica de operações de 

empresas selecionadas na indústria do 

petróleo utilizando as emissões de 

poluentes ambientais a partir dos relatórios 

de sustentabilidade das empresas e os 

índices ambientais que foram utilizados 

para realizar a verificação da ecoeficiência. 

Colômbia 
Uribe-Saldarriaga 

(2013) 
Métodos quantitativos 

Desenvolver uma nova campanha de 

marketing no mercado colombiano, 

baseada na gestão estratégica ambiental da 

Ecopetrol, por meio da melhoria da 

ecoeficiência dos processos da empresa no 

período de 2009 a 2012, para a introdução 

do Diesel limpo com baixo teor de enxofre. 

Romênia Madalina (2014) Métodos quantitativos 

Promover a proteção ambiental em relação 

às plataformas de petróleo e à avaliação do 

impacto ecológico na Romênia, utilizando 

os conceitos de ecoeficiência. 

Japão 
Sueyoshi; Goto 

(2015) 

Análise Envoltória de 

Dados (DEA – Data 

Envelopment Analysis) – 

Índice Malmquist 

Utilização do índice Malmquist e suas 

contribuições para mensuração da 

ecoeficiência em empresas petrolíferas do 

Japão para a redução da quantidade de 

emissão de CO2 durante os períodos de 

2005 a 2009. 

China 

Song, Zhang; Wang 

(2015) 
Network DEA 

Examinar a ecoeficiência na cadeia 

produtiva de vinte empresas de petróleo na 

China no período de 2001 a 2011. 

Chen et al. (2017) Métodos quantitativos 

Analisou a ecoeficiência de vários etilenos 

a partir da perspectiva da sustentabilidade 

na China. 

Fonte: Autor (2017). 

 

 Evidencia-se a pequena quantidade de estudos e pesquisas referente ao tema 

mensuração da ecoeficiência na indústria do petróleo por países, assim como por autores, 

considerando ainda uma produção insipiente sobre o tema e as técnicas mais utilizadas que 

contemplam o uso dos métodos quantitativos e a Análise Envoltória de Dados (DEA). 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

4.1 TIPOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

 De acordo com Jung (2003), a pesquisa é o processo através do qual as pessoas 

adquirem um novo conhecimento sobre si mesmo ou sobre o mundo em que vivem, com a 

finalidade de responder a um questionamento, resolver um problema ou satisfazer uma 

necessidade. Com relação aos tipos de pesquisa elas podem classificar-se quanto à natureza, 

objetivos e procedimentos. 

 Quanto à natureza, esta tese é caracterizada como aplicada, pois, segundo Silva e 

Menezes (2001), esse tipo de pesquisa gera conhecimentos para sua utilização prática voltada 

à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais. 

 Por se tratar de uma busca de informações para criar um entendimento da metodologia 

de mensuração da ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás potiguar, a 

pesquisa caracteriza-se como exploratória porque visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com o intuito de torná-lo explícito, sendo realizada em área em que há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, com o objetivo de torná-lo explícito ou construir 

hipóteses (VERGARA, 2000; SANTOS JR., 2002). 

 Quanto aos procedimentos, classifica-se como uma pesquisa descritiva, por 

caracterizar a cadeia produtiva do petróleo e gás no Rio Grande do Norte, que, para Hayman 

(1969, p. 92), “a investigação descritiva consiste em descrever e analisar certas características 

de uma situação particular em um ou mais pontos do tempo”. Conforme Cervo, Bervian e Silva 

(2007), esse tipo de pesquisa observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem 

manejá-los. 

 Os métodos de pesquisa empregados neste estudo foram a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa documental e a pesquisa descritiva por meio do levantamento de dados pelo método 

survey (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). 

 A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

em artigos, livros, dissertações e teses que constituem uma revisão de literatura sobre 

determinado tema. Todo estudo parte de sua característica básica que é a pesquisa bibliográfica, 

para levantamento dos estudos relacionados ao tema, fundamentação teórica e também para 

justificar os limites e contribuições da própria pesquisa, que nesse caso, tem como objetivo 
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mensurar a ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do 

Norte envolvendo a revisão de literatura sobre a realidade do petróleo no RN, cadeias 

produtivas, cadeia produtiva do petróleo e gás, a atuação das MPEs nesse segmento e os 

impactos ambientais na indústria do petróleo. Posteriormente, realizou-se pesquisa 

bibliográfica sobre sustentabilidade empresarial, desenvolvimento sustentável, ecoeficiência e 

sua metodologia de mensuração, estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência e, por fim, as 

principais publicações referentes ao tema ecoeficiência na indústria do petróleo. 

 Na pesquisa documental, são investigados documentos com o propósito de descrever 

e comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras características, permitindo estudar 

tanto a realidade presente como o passado com a pesquisa histórica. Nesta tese as informações 

e evidências empíricas foram examinadas a partir dos relatórios anuais do Sebrae RN para 

avaliar a evolução do projeto “cadeia produtiva do petróleo, gás e energia do RN”. 

 A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona os fatos (variáveis) sem 

manipulá-las. Procura descobrir com maior precisão possível a frequência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características. É uma 

análise predominantemente quantitativa das informações por meio da utilização de 

questionários aplicados pela metodologia survey, que, após codificação e quantificação das 

informações coletadas, possibilitam análises quantitativas. 

 As pesquisas do tipo survey, segundo Gil (1999) e Cervo, Bervian e Silva (2007), se 

caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujos comportamentos se desejam conhecer 

e o método survey para obtenção de informações se baseia no interrogatório dos participantes, 

aos quais se fazem várias perguntas sobre características demográficas, seu comportamento, 

intenções, atitudes, percepções, motivações etc. (MALHOTRA, 2001). Ainda com relação ao 

método, a pesquisa survey desta tese tem uma abordagem quantitativa e requer o uso de recursos 

e técnicas estatísticas26 para sua análise (SILVA; MEZENES, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Para Triola (1999, p. 14), “entende-se estatística como um conjunto de métodos para planejar experimentos, 

obter dados e organizá-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões”. 
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4.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 Denomina-se população um “conjunto de elementos que queremos abranger em nosso 

estudo e que são possíveis de serem observados, com respeito às características que 

pretendemos levantar” (BARBETTA, 2001). 

A presente pesquisa adota como objeto de estudo as MPEs da cadeia produtiva do 

petróleo e gás do Rio Grande do Norte, integrante do projeto “Cadeia produtiva do petróleo, 

gás e energia do RN” desenvolvido pelo Sebrae RN, que prestam serviço à Petrobras e que 

fazem parte da RedePetro RN que totalizam 60 empreendimentos. 

 

 

4.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 Com base nos objetivos do estudo apresentado, elaborou-se o instrumento de coleta de 

dados primários, que será aplicado por meio de pesquisa survey, que utilizará como ferramenta 

de coleta um questionário estruturado, que segundo Vieira (1999) torna a coleta mais rápida. 

Ainda, de acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), o questionário é a forma mais usada para 

coletar dados, pois possibilita medir com mais exatidão o que se deseja, sendo, nesta pesquisa, 

dividido em três blocos representando as dimensões pesquisadas, listadas a seguir, e inseridas 

na íntegra no Apêndice B. 

 O conjunto de variáveis para caracterização da cadeia produtiva do petróleo e gás, 

diagnóstico da gestão ambiental das MPEs e mensuração da ecoeficiência compreende: 

 

A – Características da empresa 

 

i. Situação do empreendimento; 

ii. Número de pessoas ocupadas; 

iii. Porte da empresa; 

iv. Etapa da cadeia produtiva em que a empresa atua; 

v. Classe da atividade empresarial; 

vi. Dificuldade na condução das atividades; 

vii. Faturamento anual. 
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B – Perfil do proprietário/sócio 

 

i. Sexo; 

ii. Faixa etária; 

iii. Escolaridade; 

 

 

C – Gestão ambiental 

 

i. Tratamento das questões ambientais; 

ii. Dificuldades para implantação de programas de gestão ambiental; 

iii. Grau de impacto ambiental causado pela empresa; 

iv. Estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência; 

v. Principais barreiras para o desenvolvimento de ações ambientais nas MPEs. 

 

 Esse conjunto de variáveis respondem aos objetivos geral e específicos, assim como 

as hipóteses do estudo desta tese. 

 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

 

 A pesquisa de campo ocorreu no período de agosto a outubro de 2016, em visita 

individual a cada empreendimento, totalizando 44 MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás 

do Rio Grande do Norte do total de 60 empreendimentos. As demais 16 MPEs compreendem 

empresas que não se aplica o uso de estratégias ambientais na atividade empresarial, sendo 

compostas por empresas de brindes, alimentação, confecção e costura, entre outros 

contemplando o quarto nível de fornecimento de atuação das MPEs nesse encadeamento 

produtivo. 

 O contato com os respondentes ocorreu por meio de carta de apresentação anexada no 

Apêndice A, e, em seguida, realizada a aplicação do questionário de pesquisa inserido em sua 

totalidade no Apêndice B – denominado “Diagnóstico ambiental das MPEs da cadeia produtiva 

do petróleo e gás do RN”. 



100 

 A aplicação do questionário ocorreu com o gerente ou proprietário da empresa e esse 

direcionamento está relacionado à hipótese de que esses profissionais possuem mais 

informações sobre as estratégias da organização e o desenvolvimento das atividades diárias do 

empreendimento. 

 Após a coleta de dados por meio da pesquisa de campo, é realizado o tratamento e 

análise dos dados. 

 

 

4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 A tabulação é a padronização e a codificação das respostas de uma pesquisa, que de 

acordo com Samanta (2007) é a maneira ordenada de dispor os resultados numéricos para que 

a leitura e a análise sejam facilitadas a partir da base de dados da pesquisa survey. 

 Após a tabulação, foi realizada a apresentação dos dados em forma de tabelas e 

gráficos, constituindo a estatística descritiva, que, segundo Freund e Simon (2000), compreende 

o manejo dos dados para resumi-los ou descrevê-los, sem ir além, isto é, sem procurar inferir 

qualquer coisa que ultrapasse os próprios dados. É ainda nesse momento que é realizado o 

cálculo de medidas estatísticas para descrever o conjunto de dados por meio de medidas de 

tendência central – média, mediana, valores mínimos e máximos com auxílio dos softwares 

Statistica (versão 10.0) e o Microsoft Office Excel, como também para a confecção das tabelas 

e gráficos. 

 Nessa etapa realizou-se o tratamento das informações referentes à caracterização da 

cadeia produtiva do petróleo e gás, identificação do perfil do empresário/sócio e avaliação da 

gestão ambiental das MPEs. 

 Os procedimentos para mensuração da ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do 

petróleo e gás, com uso da Taxonomia CE7, compreendem quatro etapas distintas, conforme a 

Figura 25. 
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Figura 25 – Etapas para mensuração da ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do 

petróleo e gás 

 
Fonte: Adaptado de Munck; Galleli e Souza (2013). 

 

 

 Ocorre inicialmente a identificação das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência 

e o seu nível de aplicação nas atividades diárias da empresa; procede-se a análise estatística por 

MPE; posteriormente, executa-se a transferência de dados para a Taxonomia CE7 e, por fim, 

realiza-se a verificação do estado de ecoeficiência dos empreendimentos (SIENA, 2008; 

MUNCK; DIAS; GALLELI, 2008; MUNCK; GALLELI; SOUZA, 2012; MUNCK; 

GALLELI; SOUZA, 2013), sendo descrita cada etapa a seguir. 

 

Etapa 1: Identificação das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência das MPEs. 

 

 A Etapa 1 consiste na identificação do nível de aplicação das estratégias ambientais de 

apoio à ecoeficiência nas atividades diárias das MPEs, a partir de 10 estratégias: certificação 

ISO 9001, certificação ISO 14.001, norma OHSAS 18.001, consumo de água, cuidados 

ambientais na seleção de fornecedores, licenciamento ambiental, programa de gerenciamento 

de resíduos sólidos, produção mais limpa, gestão ambiental da qualidade total e eficiência 

energética. 

 A forma de representação dessas estratégias e o nível de aplicação encontram-se 

representados no Quadro 5, assim como fazem parte do questionário de pesquisa inserido no 

Apêndice B, questão nº 13, por meio de uma folha de verificação. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação das 
estratégias 

ambientais de apoio 
à ecoeficiência das 

MPEs

Análise estatística 
por MPE

Transferência de 
dados para a 

Taxonomia CE7

Verificação do 
estado de 

ecoeficiência das 
MPEs
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Quadro 5 – Folha de verificação, do nível de aplicação, das estratégias ambientais de apoio à 

ecoeficiência 

Estratégias ambientais de apoio à 

ecoeficiência 
Nível de aplicação nas atividades diárias 

Licenciamento ambiental  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos 
 Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Cuidados ambientais na seleção de 

fornecedores 
 Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Certificação ISO 9001  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Certificação ISO 14001  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Norma OHSAS 18001  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Produção Mais Limpa  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Gestão Ambiental da Qualidade Total  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Eficiência Energética  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Consumo de água  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Fonte: Autor (2017). 

 

 As referidas estratégias de apoio à ecoeficiência colaboram para o alcance de um status 

de ecoeficiência e a partir da identificação dessas estratégias ambientais a ferramenta analítica 

para mensurar a ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás, nesta tese, deve 

considerar a proposta de Siena (2008), que a partir da Escala Likert27, e medida de acordo com 

o nível de entrega da empresa sobre o cumprimento de cada uma das dez estratégias ambientais 

de apoio à ecoeficiência, com as alternativas “sempre”; “quase sempre”; “às vezes” e “nunca 

utiliza”, buscando identificar a intensidade de utilização de cada variável individualmente. 

 Neste estudo de Doutorado considera-se as orientações propostas por Siena (2008), de 

que nesse tipo de escala os itens são selecionados e para cada um deles é desenvolvida uma 

afirmação sobre a qual o respondente deve expressar o seu grau de concordância, que varia 

entre concordância total (“sempre”) até discordância total (“nunca”) (COSTA, 2011). 

 Para cada alternativa há uma pontuação a ser atribuída posteriormente, sendo assim 

definida, segundo critério do pesquisador, devido à necessidade de tornar as alternativas 

possíveis de análise quantitativa, ao qual: 

 

 “Sempre”, corresponde a 100 pontos, sendo a pontuação máxima; 

 “Quase sempre”, equivale a 75 pontos; 

 “Às vezes”, atinge 25 pontos; 

 “Nunca”, refere-se à ausência de execução da atividade, obtendo 0 pontos. 

 

                                                 
27 LIKERT, R. A technique for the measurement of atitudes. Archives in Psycology, v. 140, p. 1-55, 1932. 
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 A pontuação máxima permitida pela folha de verificação, neste estudo, é de 1.000 

pontos para as dez estratégias ambientais verificadas com o limite máximo de 100 pontos para 

cada variável. 

 Para exemplo do cálculo da pontuação, o Quadro 6 apresenta dados hipotéticos do 

comportamento das alternativas após conversão para medidas quantitativas. 

 

Quadro 6 – Pontuação individual das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência 

MPEs 
Itens de verificação 

V1 V2 V3 V4 ... Vn 

MPE1 0 25 100 0 75 75 

MPE2 25 0 25 75 75 0 

MPE3 100 0 75 0 0 0 

MPE4 75 0 0 25 0 0 

MPE5 100 100 100 100 100 100 

⋮ 25 0 25 0 25 25 

MPEm 0 25 100 0 75 75 

Fonte: Dados hipotéticos. 

 

Onde: 

 

V1 = Estratégia ambiental 1 

V2 = Estratégia ambiental 2 

V3 = Estratégia ambiental 3 

V4 = Estratégia ambiental 4 

⋮ 
Vn = Estratégia ambiental n 

 

 

 Sobre essa pontuação, deve ser aplicada a representatividade, em percentuais, sem 

cálculos de ponderação, do nível de aplicação da empresa com as estratégias ambientais de 

apoio à ecoeficiência proposta, consistindo na segunda etapa do processo de mensuração da 

ecoeficiência (SIENA, 2008). 

 

Etapa 2: Análise estatística por MPE. 

 

 Nessa etapa, deve-se proceder a análise das estatísticas das MPEs, que compreende a 

verificação da pontuação obtida individualmente por cada empresa para cada item avaliado e 
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realizado o seu somatório, e posteriormente, verificar a determinação da representatividade 

dessas pontuações. 

 A pontuação total de cada empresa corresponde ao somatório dos itens da folha de 

verificação: 

 

∑ = 𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣4 + 𝑣5 + 𝑣6 + 𝑣7 + ⋯ + 𝑣𝑛   (Equação 4.1) 

 

 E a representatividade corresponde a: 

 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
∑(𝑣1+𝑣2+𝑣3+⋯+𝑣12)

∑ 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜
𝑥100%   (Equação 4.2) 

 

 E assim, tem-se os resultados para cada empreendimento no Quadro 7, no qual foram 

inseridas as pontuações por item, seu total e a sua representatividade em percentual. 

 

Quadro 7 – Pontuação e representatividade de aplicação das estratégias ambientais de apoio e 

à ecoeficiência 

MPEs 

Itens de verificação 

Total 
Representatividade 

(%) V1 V2 V3 V4 ... Vn 

MPE1 0 25 100 0 75 75 275 45,83 

MPE2 25 0 25 75 75 0 200 33,33 

MPE3 100 0 75 0 0 0 175 29,17 

MPE4 75 0 0 25 0 0 100 16,67 

MPE5 100 100 100 100 100 100 600 100,00 

⋮ 25 0 25 0 25 25 100 16,67 

MPEm 0 25 100 0 75 75 275 45,83 

Fonte: Dados hipotéticos. 

 

Onde: 

 

V1 = Estratégia ambiental 1 

V2 = Estratégia ambiental 2 

V3 = Estratégia ambiental 3 

V4 = Estratégia ambiental 4 

⋮ 
Vn = Estratégia ambiental n 

 

 



105 

A pontuação total de aplicação das estratégias ambientais apresenta variabilidade de 

empresas obtendo 100 pontos até a pontuação máxima de 600 pontos. Da mesma forma, 

hipoteticamente, a representatividade apresenta variabilidade percentual MPE, com valor 

mínimo de 16,67% até o valor máximo de 100%. 

 Quanto maior a pontuação maior será a sua representatividade, ou seja, a 

representatividade identifica o quanto o conjunto das estratégias ambientais de apoio à 

ecoeficiência está presente nas atividades diárias dos empreendimentos em maior ou menor 

percentual. 

 Obtidos os valores totais e a representatividade, segue para a terceira etapa do processo 

de mensuração da ecoeficiência, que é a transferência dos dados para a Taxonomia CE7. 

 

Etapa 3: Transferência dos dados para a Taxonomia CE7. 

 

 A representatividade, em percentuais, equivale ao nível de entrega da empresa em 

relação à aplicação das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência propostas, e assim, 

conforme o nível encontrado, a MPE será classificada de acordo com o nível de 

representatividade de entrega, conforme Figura 26. 

 

Figura 26 – Classificação da representatividade por nível de aplicação 

 
 

Fonte: Adaptado de Munck, Galleli e Souza (2012, 2013). 

 

 

 A entrega é considerada ótima quanto a representatividade varia no intervalo de 81% 

a 100%; a entrega é boa quando compreende o intervalo de 61% a 80% no percentual de 

representatividade; a entrega é regular para uma representatividade no intervalo de 41% a 60%; 

representatividade entre 21% a 40% equivale à entrega fraca; e quando a representatividade 

compreende o intervalo de 0 a 20% o nível de entrega é insuficiente. 

 A Tabela 3, por meio de dados hipotéticos, exemplifica a forma de representação da 

classificação do nível de entrega das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência, sendo 

Entrega
ÓTIMA

• (81% a 100%)

Entrega 

BOA

• (61% - 80%)

Entrega 
REGULAR

• (41% a 60%)

Entrega 

FRACA

• (21% a 40%)

Entrega

INSUFICIENTE

• (0 a 20%)
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classificadas segundo o percentual de representatividade, compreendendo empreendimentos 

com entrega insuficiente (1% a 20%) até entrega boa (61% a 80%). 

 

Tabela 3 – Classificação do nível de entrega das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência 

MPEs Pontuação Representatividade (%) Nível de Entrega 

MPE1 275 45,83 Entrega regular 

MPE2 200 33,33 Entrega fraca 

MPE3 175 29,17 Entrega fraca 

MPE4 100 16,67 Entrega insuficiente 

MPE5 600 100,00 Entrega ótima 

⋮ 100 16,67 Entrega insuficiente 

MPEm 275 45,83 Entrega regular 

Fonte: Dados hipotéticos. 

 

 Hipoteticamente, foi verificada a existência de uma empresa com entrega ótima, 

porém, predominam empresas com baixo nível de entrega, sendo classificadas com nível de 

entrega insuficiente e regular, totalizando quatro empreendimentos. 

 Identificado o nível de entrega das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência, 

determina-se o estado de ecoeficiência dos empreendimentos, sendo esta a última etapa do 

processo de mensuração. 

 

Etapa 4: Verificação do estado de ecoeficiência dos empreendimentos. 

  

A Taxonomia CE7 é composta pela seguinte configuração de base zero e extremo cem. 

 Zero é base da ausência de entrega; vinte refere-se à entrega insuficiente; quarenta 

indica entrega fraca; sessenta faz menção à entrega regular; oitenta significa a entrega boa; e, 

por fim, cem reflete a entrega ótima da organização em busca de atingir tal objetivo, e assim, 

desenvolver a respectiva competência. 

 Em uma próxima análise, verifica-se que entre o intervalo de 0-20, o estado da empresa 

é não ecoeficiente; entre 21-40 a organização é considerada quase não ecoeficiente; entre 41-

60 tem-se o estado intermediário da ecoeficiência organizacional; entre 61-80 a empresa é quase 

ecoeficiente; e, por fim, o intervalo de 81-100 é o estado completo de desenvolvimento da 

competência foco ecoeficiência, conforme Figura 27. 
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Figura 27 – Taxonomia CE7 

 

 

Fonte: Munck, Galleli e Souza (2011, 2012).  

 

 

 Desse modo, para ser considerada uma MPE ecoeficiente, ela deverá obter um índice 

mínimo de 81% de entrega de suas estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência. 

 Utilizando a Tabela 4 como exemplo, os dados hipotéticos do estado de ecoeficiência 

de empresas. 

 

Tabela 4 – Exemplo de classificação do estado de ecoeficiência 

MPEs Nível de Entrega das Estratégias Estado de Ecoeficiência 

MPE1 Entrega regular Intermediário 

MPE2 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE3 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE4 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE5 Entrega ótima Ecoeficiente 

⋮ Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPEm Entrega regular Intermediário 

Fonte: Dados hipotéticos. 

 

 Foram evidenciadas empresas “não ecoeficientes” que realizaram entregas fracas até 

o nível de “ecoeficientes”, com nível de entrega das estratégias ambientais consideradas como 

ótimas. 

 Após a mensuração da ecoeficiência das MPEs através da Taxonomia CE7, procede-

se a realização da validação das hipóteses do estudo.  

 Para testar a Hipótese 1 (H1), por meio do agrupamento do estado de ecoeficiência dos 

empreendimentos, identificam-se as MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande 

do Norte que são ecoeficientes. 



108 

 A Hipótese 2 (H2) busca verificar se as MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do 

Rio Grande do Norte possuem o mesmo nível de ecoeficiência. Nesse caso, verifica-se a 

representatividade (%) para o nível de ecoeficiência por MPEs diferem entre si, utilizam-se 

técnicas não paramétricas, aplicando o teste t para médias simples, buscando validar 

estatisticamente essa hipótese, utilizando nível de significância de 5%. 

 E finalmente, para testar a Hipótese 3 (H3) do estudo, a qual identifica se a 

ecoeficiência é considerada uma ferramenta de gestão institucionalizada na realidade das MPEs 

da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte, faz-se uso dos conceitos de 

inferência estatística, cujo objetivo é realizar afirmações a partir de valores de uma amostra 

para uma população em geral. 

A metodologia da pesquisa não apresentou limitações, pois todos os objetivos foram 

alcançados e os resultados da pesquisa são descritos no capítulo a seguir. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MPEs DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS 

 

 

 Neste tópico caracteriza-se a estrutura da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio 

Grande do Norte no que tange à localização dos empreendimentos, ano de constituição da 

atividade, distribuição do pessoal ocupado, porte dos empreendimentos, etapa de atuação na 

cadeia produtiva, classificação nacional da atividade empresarial, faturamento e as principais 

dificuldades encontradas na condução das atividades. 

 Quanto à localização, as empresas que compõem a cadeia produtiva do petróleo e gás 

no Rio Grande do Norte situam-se nos municípios de Mossoró (79,55%), Natal (15,91%) e 

Parnamirim (4,55%), conforme a Figura 28. 

 

Figura 28 – Localização dos empreendimentos da cadeia produtiva do petróleo e gás 

 

 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

 O município de Mossoró possui a maior concentração de empresas na cadeia 

produtiva, fato esse que se explica pelo fato de as empresas estarem situadas nas proximidades 

dos campos petrolíferos, e, por consequência, explica sua importância estratégica para sediar o 

foro da RedePetro RN, assim como o grupo gestor do projeto “cadeia produtiva do petróleo, 

gás e energia do RN” desenvolvido pelo Sebrae RN. 

4,55%

15,91%

79,55%

Parnamirim

Natal

Mossoró



110 

 Com relação ao ano de constituição, há empreendimentos com início da atividade em 

1986 até o momento presente, evidenciando que há grupos de empresas em vários estágios de 

maturidade, como apresentado na Figura 29. 

 

Figura 29 – Ano de constituição dos empreendimentos 

 
   Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

 Do total de empresas, 34,09% foram constituídas no período de 1986 até o ano 2000, 

caracterizando empresas já consolidadas no mercado e com experiência na atividade; 38,64% 

compreendem o intervalo de 2001 até o ano 2010; 15,91% entre 2006 até o ano 2010 e 27,27% 

iniciaram a atividade empresarial a partir de 2011, representando empresas jovens com menos 

de cinco anos de atividade e maior risco de mortalidade, pois a improvisação nos negócios é 

uma das principais causas da mortalidade das empresas no Brasil, segundo a pesquisa 

“Sobrevivência das Empresas no Brasil” desenvolvida pelo SEBRAE (2013) e citado no 

capítulo 2. 

 A Figura 30 apresenta a distribuição percentual do pessoal ocupado por categoria e na 

Tabela 5 os valores em número absoluto de profissionais em 2016 na atividade petrolífera. 

 

Tabela 5 – Distribuição absoluta do pessoal ocupado por categoria em 2016 

Pessoas ocupadas 

Efetivos Familiares Temporários Sócios Estagiários Terceiros Total 

426 24 4 66 12 9 541 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

15,91%
18,18%

22,73%

15,91%

27,27%

1986-1994 1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
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Figura 30 – Distribuição do pessoal ocupado por categoria 

 
 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

 O segmento de colaboradores compreende funcionários efetivos (78,74%) em sua 

maioria, seguidos por sócios (12,20%), familiares (4,44%), estagiários (2,22%), terceiros 

(1,66%) e temporários (0,74%), totalizando 541 funcionários. 

 No que tange ao porte das empresas da cadeia produtiva do petróleo e gás potiguar, a 

Figura 31, apresenta a sua distribuição, ao qual 81,82% dos empreendimentos são Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) e 18,18% Micro Empresas (ME). 

 

Figura 31 – Distribuição dos empreendimentos segundo o porte 

 
  

 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 
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 As etapas da cadeia produtiva do petróleo e gás em que as MPEs desenvolvem 

atividades são descritas na Figura 32. 

 

Figura 32 – Fase da cadeia produtiva de atuação das empresas 

 

 Esta questão admite múltipla resposta. 

 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016.  
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 Ocorrem funções com maior frequência nas etapas de revenda (27,27%), produção 

(27,27%) e desenvolvimento da produção (20,45%). 

 Em outras etapas em menor percentual de ocorrência encontram-se as atividades 

relacionadas à sondagem exploratória (13,64%), levantamento e processo de dados 

exploratórios (13,64%), escoamento (6,82%), manutenção (6,82%), transporte (6,82%), 

interpretação exploratória (6,82%), usinagem (4,55%), refino (4,55%), estudos de reservatório 

(4,55%), delimitação dos campos (4,55%), construção civil (2,27%), formação de mão de obra 

especializada (2,27%), serviço elétrico (2,27%), comunicação (2,27%), controle de pragas 

(2,27%), consultoria (2,27%), seguros (2,27%) e distribuição (2,27%). 

A Classificação Nacional de Atividade Empresarial (CNAE) das empresas encontra-

se representada na Tabela 6. Enquadram-se as principais atividades, outras obras de instalações 

(18,18%), obras de montagem (15,91%), edificações (11,36%), obras para a geração e 

distribuição de energia elétrica (11,36%) e instalações elétricas (11,36%). Porém, registra-se 

um total de trinta itens de classificação, mostrando o quanto é diversificado a quantidade de 

fornecedores que abastecem a cadeia produtiva do petróleo e gás. 

 

Tabela 6 – Classificação Nacional de Atividade Empresarial (CNAE) 

Itens de classificação Percentual (%) 

Outras obras de instalações 18,18 

Obras de montagem 15,91 

Edificações 11,36 

Obras para a geração e distribuição de energia elétrica 11,36 

Instalações elétricas 11,36 

Instalações hidráulicas, sanitária, de gás e de sistema de prevenção contra incêndio 9,09 

Construções de estações e redes de distribuição de energia e comércio varejista de 

material elétrico 
9,09 

Obras de acabamento 6,82 

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos 6,82 

Sondagem e fundações destinadas à construção 4,55 

Comércio varejista 4,55 

Atividade de estudo geológicos 4,55 

Vendas de materiais 4,55 

Inspeção e segurança veicular 4,55 

Obras de outros tipos 2,27 

Instalação de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 2,27 

Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operador 2,27 

Aluguel de equipamentos de energia renovável 2,27 

Fabricação de maquinas e equipamentos para a prospecção e extensão de petróleo 2,27 

Consultoria 2,27 

Ferragens e ferramentas 2,27 

Meio ambiente e Geodesel 2,27 
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Montagem 2,27 

Seguros 2,27 

Controle de pragas 2,27 

Fardamentos 2,27 

Fornecimento de mão de obra especializada 2,27 

Comunicação 2,27 

Fornecimento de material 2,27 

Mercado de reciclagem de produtos 2,27 

Confecções de uniformes pessoais 2,27 

Equipamentos hidráulicos 2,27 

Esta questão admite múltipla resposta. 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

Com relação ao faturamento anual das MPEs no ano de 2015, a Figura 33 apresenta a 

seguinte distribuição por intervalo: até R$ 500 mil (26,47%), R$ 500 mil a R$ 1 milhão (8,82%), 

R$ 1 milhão a R$ 2 milhões (23,53%), R$ 2 milhões a R$ 5 milhões (26,47%) e, por fim, 

faturamento acima de R$ 5 milhões (14,71%). 

 

Figura 33 – Faturamento anual das MPEs no ano de 2015 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 A Tabela 7 apresenta as medidas descritivas para o faturamento dos empreendimentos. 

 

Tabela 7 – Medidas descritivas para o faturamento anual das MPEs em 2015. 

Mínimo Máximo Mediana Média 

R$ 71.000,00 R$ 10.500.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 2.112.663,63 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 
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 O faturamento mínimo anual foi de R$ 71.000,00 e máximo de R$ 10.500.000,00. O 

faturamento médio é de R$ 2.112.663,00 e pela mediana verifica-se que 50% das empresas 

obtiveram faturamento acima de R$ 1.400.000,00. 

As principais dificuldades encontradas na condução das atividades empresariais são 

representadas na Figura 34. Os principais problemas citados que envolvem a maioria das MPEs 

são carga tributária elevada (77,27%), recessão econômica do país (75,00%) e falta de capital 

de giro (52,27%) que estão relacionados a fatores políticos e econômicos do país. 

 

Figura 34 – Principais dificuldades na condução das atividades 

 

Esta questão admite múltipla resposta. 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 
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 Outros problemas citados foram inadimplência (45,45%), falta de crédito bancário 

(31,82%), competitividade/concorrência forte (27,27%), falta de mercado (25,00%), falta de 

mão de obra qualificada (22,73%), falta de estímulo (15,91%), dificuldade comercial/marketing 

(15,91%), instalações inadequadas (11,36%), endividamento bancário (9,09%), acesso à 

tecnologia de ponta (9,09%), problemas com fiscalização (6,82%), ponto ou local inadequado 

(4,55%), equipamentos obsoletos (4,55%) e desconhecimento do mercado (2,27%). 

 

 

5.2 PERFIL DO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO 

 

 

 Aqui apresentamos o perfil demográfico do micro e pequeno empresário quanto à 

distribuição por sexo, faixa etária e nível de escolaridade. 

 Quanto à distribuição por sexo, 93,18% são homens e 6,82% são mulheres, 

caracterizando um segmento predominantemente masculino, representado na Figura 35. 

 

Figura 35 – Distribuição por sexo 

 

 
 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

 A faixa etária dos empresários, de maior frequência, situa-se no intervalo de 51 a 60 

anos de idade, equivalendo a um percentual de 31,82%; seguido pelo intervalo de 41 a 50 anos 

(29,55%); 31 a 40 anos (20,45%); acima de 60 anos (11,36%) e 21 a 30 anos (6,82%), sendo 

esquematizado na Figura 36. 
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Figura 36 – Faixa etária do proprietário/sócio 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

 No tocante à escolaridade do empresário/sócio, a Figura 37 apresenta sua distribuição. 

 

Figura 37 – Grau de escolaridade 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 Predomina o ensino superior completo com percentual de 36,36% e o ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior incompleto, especialização e mestrado 

apresentaram os seguintes percentuais, respectivamente: 4,55%, 13,64%, 18,18%, 25,00% e 

2,27%. 

 No grupo de empresários que citaram possuir nível superior completo ou incompleto, 

a Tabela 8 apresenta o curso de formação em nível de graduação. 
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Tabela 8 – Formação superior dos empresários/sócios 

Formação em nível superior Percentual (%) 

Administração 32,36 

Engenharia Mecânica 11,77 

Economia 8,82 

Geologia 8,82 

Agronomia 5,89 

Arquiteto 2,94 

Automação industrial 2,94 

Contábeis 2,94 

Engenharia do petróleo 2,94 

Engenharia Elétrica 2,94 

Engenheiro automação 2,94 

Engenheiro químico 2,94 

Gestão Ambiental 2,94 

Marketing 2,94 

Químico 2,94 

  Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 Apenas 2,94% dos empresários são formandos ou graduados na área de gestão 

ambiental, faltando expertise nesse tema específico para ser dada a devida atenção a 

importância da gestão ambiental no dia a dia das atividades empresariais, que muitas vezes não 

é abordado na formação universitária. Houve maior interesse em fazer graduação em 

administração (32,36%), engenharia mecânica (11,77%), economia (8,82%) e geologia 

(8,82%), totalizando 61,67% dos empresários. 

 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 Este tópico descreve as principais estratégias de gestão ambiental adotadas pelas MPEs 

e especifica as principais barreiras para o desenvolvimento de ações ambientais nas MPEs. 

Além de avaliar como a questão ambiental é tratada internamente na empresa, apresenta as 

principais dificuldades para implantação da gestão ambiental, e por fim, relata o impacto 

ambiental causado pela empresa na visão do empresário. 

 Em relação à avaliação da gestão ambiental, a preocupação inicial foi verificar se as 

MPEs estudadas possuem um setor que trata das questões ambientais, e, conforme a Figura 38, 

foi identificado que 52,39% desses empreendimentos não possuem um setor que aborde o tema 

gestão ambiental como atividade empresarial e em 4,76% estão com esse setor desativado. Ou 
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seja, não há tratamento das questões ambientais em 57,15% dos empreendimentos, mostrando 

que a gestão ambiental não é uma prática difundida no âmbito empresarial. 

 

Figura 38 – Situação do setor que trata das questões ambientais 

 

 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 Nas demais MPEs, evidenciou-se que 16,67% possuem setor implementado e 

estruturado; em 11,90% o setor encontra-se em fase de implantação; em 11,90% as atribuições 

da gestão ambiental são efetuadas por um profissional sem setor específico e, finalmente, em 

2,38%, as empresas terceirizam o serviço, portanto, 42,85% das empresas tratam de alguma 

forma as questões ambientais. 

 Considerando apenas as empresas que tratam as questões ambientais, na Figura 39 é 

apresentado o setor em que a função da gestão ambiental está vinculada. 

 

Figura 39 – Setor onde a atividade de gestão ambiental está vinculada 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 
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 A área de gestão ambiental está vinculada ao setor de qualidade (33,33%), 

administração (26,65%), controle e RH (6,67%), geração de resíduo químico (6,67%), 

operacional (6,67%), setor ambiental (6,67%), setor de engenharia (6,67%) ou ainda espalhada 

por toda a empresa (6,67%), não havendo um consenso de onde e como essa área deve estar 

hierarquizada na empresa em seu organograma institucional. 

Em 73,68% das MPEs que tratam as questões ambientais, existem definições para 

essas atribuições e responsabilidades para os profissionais envolvidos na atividade, conforme 

identificado na Figura 40. 

 

Figura 40 – Existência de atribuições e responsabilidades para os profissionais envolvidos na 

atividade de gestão ambiental 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

Na Figura 41 encontram-se esquematizadas as principais dificuldades para a 

implantação de um programa de gestão ambiental. 

 

Figura 41 – Principais dificuldades para implementação de um programa de gestão ambiental 

 
Esta questão admite múltipla resposta 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 
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As principais dificuldades são: falta de recursos financeiros (37,50%), falta de 

planejamento (25,00%), falta de informação sobre o programa (25,00%), falta de orientação 

técnica (20,83%) e falta de nível de qualificação profissional (4,17%), esquematizados na 

Figura 40. Em 41,67% das MPEs, a direção da empresa não vê necessidade de implantação de 

um programa de gestão da qualidade ambiental. 

O impacto ambiental causado pela empresa é avaliado como não significativo, de 

acordo com a Figura 42, para 52,38% dos empresários, este impacto é avaliado segundo a visão 

do empresário sem o uso de medidas ou técnicas específicas de verificação. Temos ainda que 

35,72% avaliam o impacto ambiental causado pela empresa como pouco significativo; 9,52% 

como significativo e 2,38% como muito significativo. 

  

Figura 42 – Avaliação do grau de impacto causado pela empresa 

 
 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 As estratégias ambientais adotadas na prática diária das atividades das MPEs são 

apresentadas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Estratégias ambientais adotadas pelas empresas 

Estratégias Ambientais Sempre Quase sempre Às vezes Nunca 

Certificação ISO 9001 28,57% - - 71,43% 

Certificação ISO 14001 14,29% - - 85,71% 

Norma OHSAS 18001 4,76% - - 95,24% 

Consumo de água 29,55% - - 70,45% 

Cuidados ambientais na seleção de fornecedores 33,33% 2,38% 9,52% 54,77% 

Eficiência Energética 52,27% - - 47,73% 

Gestão Ambiental da Qualidade Total 7,14% - - 92,86% 

Licenciamento ambiental 28,57% - 11,90% 59,53% 

Produção Mais Limpa 19,05% - 2,38% 78,57% 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 33,33% 4,76% 7,14% 54,77% 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

52,38%

35,72%

9,52%

2,38%

Não significativo Pouco significativo Significativo Muito significativo
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 As estratégias ambientais mais utilizadas, por ordem de ocorrência, são: 

 

 Eficiência Energética (52,27%); 

 Programa de Gerenciamento de resíduos sólidos (33,33%); 

 Cuidados ambientais na seleção de fornecedores (33,33%); 

 Consumo de água (29,55%); 

 Licenciamento ambiental (28,57%); 

 Certificação ISO 9001 (28,57%); 

 Produção Mais Limpa (19,05%); 

 Certificação ISO 14001 (14,29%); 

 Gestão Ambiental da Qualidade Total (7,14%); 

 Norma OHSAS 18001 (4,76%); 

 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PRGRS), utilizado por 33,33% 

das MPEs contempla: 87,50% coletores de material de reciclagem; 75,00% alternativas para 

reciclagem interna e externa; 68,75% área de armazenagem de resíduos e 56,25% segregação 

na fonte, conforme Figura 43. 

 

Figura 43 – O PRGRS contempla 

 
 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

A falta de recursos financeiros (45,24%) e a falta de apoio governamental (40,48%) 

são as principais barreiras para o desenvolvimento de ações ambientais nas MPEs da cadeia 

produtiva do petróleo e gás, conforme Tabela 10, e mais uma vez nos deparamos com fatores 
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conjunturais, como exemplo: legislação, economia, políticas públicas, tecnologia que impactam 

o desenvolvimento da gestão ambiental dos empreendimentos do segmento do petróleo e gás. 

 

Tabela 10 – Principais barreiras para o desenvolvimento de ações ambientais nas MPEs 

Principais barreiras Percentual (%) 

Falta de recursos financeiros para sua implantação 45,24 

Falta de apoio governamental 40,48 

Custo elevado 38,10 

A direção não vê necessidade no momento 35,71 

Não há demanda suficiente 30,95 

Falta de orientação técnica - suporte técnico (falta de profissionais no mercado) 28,57 

Falta de informação sobre programas de gestão ambiental 26,19 

Desconhece o benefício 11,90 

Não é diferencial no mercado 7,14 

Falta de legislação demandando a existência de um setor 4,76 

Nível de qualificação e instrução do pessoal da empresa 2,38 

Esta questão admite múltipla resposta. 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

Foram citados ainda: custo elevado (38,10%), a direção não vê necessidade no 

momento (35,71%), não há demanda suficiente (30,95%), falta de orientação técnica (28,57%), 

falta de informação sobre programas de gestão ambiental (26,19%), desconhece o benefício 

(11,90%), não é diferencial no mercado (7,14%), falta de legislação demandando a existência 

de um setor (4,76%) e nível de qualificação e instrução do pessoal da empresa (2,38%). 

 

 

5.4 MENSURAÇÃO DA ECOEFICIÊNCIA DAS MPEs 

 

 

 Este tópico refere-se à mensuração da ecoeficiência das 44 MPEs estudadas nesta tese. 

Compreende quatro etapas distintas, iniciando pela identificação das estratégias ambientais de 

apoio à ecoeficiência das MPEs e o seu nível de aplicação nas atividades diárias; em seguida, é 

realizada a análise estatística por empresa; posteriormente, realiza-se a transferência dos dados 

para a Taxonomia CE7 e, por fim, a verificação do estado de ecoeficiência dos 

empreendimentos. 
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Etapa 1: Identificação das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência das MPEs. 

 

 A Etapa 1 consiste na identificação do nível de aplicação das estratégias ambientais de 

apoio à ecoeficiência nas atividades diárias das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás, 

sendo definido um total de dez estratégias: 

 

 Certificação ISO 9001; 

 Certificação ISO 14.001; 

 Norma OHSAS 18.001; 

 Consumo de água; 

 Cuidados ambientais na seleção de fornecedores; 

 Licenciamento ambiental; 

 Programa de Gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Produção Mais Limpa; 

 Gestão Ambiental da Qualidade Total; 

 Eficiência energética. 

 

 Procurou-se identificar o uso dessas estratégias ambientais na prática diária das 

atividades, buscando identificar o nível de entrega das MPEs. A pontuação máxima permitida 

para o conjunto de estratégias ambientais é de 1.000 pontos para as dez estratégias ambientais 

de apoio à ecoeficiência verificadas, com o limite máximo de 100 pontos cada item. Os 

resultados obtidos estão descritos na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Pontuação das MPEs para aplicação das estratégias ambientais nas atividades 

diárias 

MPEs V1 V2 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 Total 

MPE1 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 300 

MPE2 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 200 

MPE3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 

MPE4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

MPE5 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 800 

MPE6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

MPE7 100 75 0 0 0 0 100 0 0 0 275 

MPE8 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 200 

MPE9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

MPE10 0 100 100 100 100 100 0 0 100 100 700 

MPE11 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0 500 
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MPE12 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 200 

MPE13 100 100 75 100 100 0 0 0 100 100 675 

MPE14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPE15 0 100 100 100 100 0 100 100 100 0 700 

MPE16 100 100 100 0 100 0 25 0 100 100 625 

MPE17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPE18 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 50 

MPE19 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 400 

MPE20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPE21 100 100 100 100 0 0 100 0 100 100 700 

MPE22 25 0 0 0 0 0 100 0 0 0 125 

MPE23 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

MPE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPE25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPE26 25 25 25 100 0 0 0 0 100 0 275 

MPE27 0 0 25 0 0 0 0 0 100 0 125 

MPE28 0 0 0 100 0 0 100 0 100 100 400 

MPE29 25 0 0 0 0 0 0 0 100 0 125 

MPE30 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

MPE31 100 0 100 100 100 0 0 0 100 100 600 

MPE32 25 0 0 0 0 0 0 0 100 100 225 

MPE33 0 100 25 0 0 0 0 0 0 0 125 

MPE34 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 300 

MPE35 0 0 100 100 0 0 100 0 100 100 500 

MPE36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPE37 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 400 

MPE38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPE39 75 25 0 0 0 0 0 0 100 0 200 

MPE40 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 400 

MPE41 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 

MPE42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPE43 0 75 25 100 75 75 75 0 0 0 425 

MPE44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

Onde: 

 

V1 = Licenciamento ambiental    V6 = Norma OHSAS 18.001 

V2 = Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  V7 = Produção Mais Limpa 

V3 = Cuidados ambientais na seleção de fornecedores V8 = Gestão Ambiental da Qualidade Total 

V4 = Certificação ISO 9001     V9 = Eficiência energética 

V5 = Certificação ISO 14.001    V10 = Consumo de água 

 

 A partir da pontuação obtida verifica-se que nenhuma empresa obteve a numeração 

máxima de 1000 pontos. A pontuação máxima foi de 800 pontos para a empresa “MPE5”, 

unicamente, que sempre aplica em suas atividades diárias oito estratégias ambientais. Outras 
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nove empresas não obtiveram pontuação, ou seja, não fazem uso de estratégias ambientais no 

dia a dia da empresa. 

 Após a obtenção da pontuação por empresa se faz necessário determinar a 

representatividade do conjunto de estratégias ambientais aplicadas por empresa, o que 

compreende a Etapa 2 do processo de mensuração da ecoeficiência. 

 

Etapa 2: Análise estatística por MPE. 

 

 Esta etapa corresponde à análise das estatísticas por MPE, no sentido de verificar a 

pontuação obtida individualmente pelas empresas para cada estratégia ambiental observada e, 

posteriormente, calculada a representatividade dessas pontuações, ou seja, o percentual de 

representatividade do conjunto de estratégias ambientais utilizadas por cada MPE. 

 A pontuação total de cada empresa corresponde à soma dos itens de verificação: 

 

∑ = 𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣4 + 𝑣5 + 𝑣6 + 𝑣7 + 𝑣8 + 𝑣9 + 𝑣10 + 𝑣11 + 𝑣12      (Equação 5.1) 

 

 E a representatividade corresponde a: 

 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
∑(𝑣1+𝑣2+𝑣3+⋯+𝑣12)

∑ 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜
𝑥100%         (Equação 5.2) 

 

 Nesse sentido, tem-se os resultados para cada empreendimento na Tabela 12, as 

pontuações por empresa e para a representatividade. 

 

Tabela 12 – Representatividade das MPEs 

MPEs Representatividade MPEs Representatividade MPEs Representatividade 

MPE1 30,00% MPE16 62,50% MPE31 60,00% 

MPE2 20,00% MPE17 0,00% MPE32 22,50% 

MPE3 20,00% MPE18 5,00% MPE33 12,50% 

MPE4 10,00% MPE19 40,00% MPE34 30,00% 

MPE5 80,00% MPE20 0,00% MPE35 50,00% 

MPE6 10,00% MPE21 70,00% MPE36 0,00% 

MPE7 27,50% MPE22 12,50% MPE37 40,00% 

MPE8 20,00% MPE23 10,00% MPE38 0,00% 

MPE9 10,00% MPE24 0,00% MPE39 20,00% 
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MPE10 70,00% MPE25 0,00% MPE40 40,00% 

MPE11 50,00% MPE26 27,50% MPE41 20,00% 

MPE12 20,00% MPE27 12,50% MPE42 0,00% 

MPE13 67,50% MPE28 40,00% MPE43 42,50% 

MPE14 0,00% MPE29 12,50% MPE44 0,00% 

MPE15 70,00% MPE30 10,10% - - 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 Obtido o valor da representatividade, segue-se para a terceira etapa do processo de 

mensuração da ecoeficiência, que é a transferência dos dados para a Taxonomia CE7. 

 

Etapa 3: Transferência dos dados para a Taxonomia CE7. 

 

 A representatividade, em percentuais, equivale ao nível de entrega geral das MPEs 

com as estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência propostas, e assim, conforme o nível 

encontrado, a MPE será classificada de acordo com o nível de representatividade de entrega, 

conforme Figura 44. 

 

Figura 44 – Classificação da representatividade por nível de entrega das estratégias 

ambientais 

 

 
Fonte: Elaboração do autor adaptado de Munck; Galleli; Souza (2012, 2013). 

 

 

 A Tabela 13 apresenta a classificação do nível de entrega das competências quanto à 

aplicação das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência na prática diária das atividades. 

 

Tabela 13 – Classificação do nível de entrega das estratégias ambientais 

MPEs Representatividade (%) Nível de Entrega 

MPE1 30,00% Entrega fraca 

MPE2 20,00% Entrega insuficiente 

MPE3 20,00% Entrega insuficiente 

MPE4 10,00% Entrega insuficiente 

MPE5 80,00% Entrega boa 

MPE6 10,00% Entrega insuficiente 

Entrega
ÓTIMA

• (81% a 100%)

Entrega 

BOA

• (61% - 80%)

Entrega 
REGULAR

• (41% a 60%)

Entrega 

FRACA

• (21% a 40%)

Entrega

INSUFICIENTE

• (0 a 20%)
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MPE7 27,50% Entrega fraca 

MPE8 20,00% Entrega insuficiente 

MPE9 10,00% Entrega insuficiente 

MPE10 70,00% Entrega boa 

MPE11 50,00% Entrega regular 

MPE12 20,00% Entrega insuficiente 

MPE13 67,50% Entrega boa 

MPE14 0,00% Entrega insuficiente 

MPE15 70,00% Entrega boa 

MPE16 62,50% Entrega boa 

MPE17 0,00% Entrega insuficiente 

MPE18 5,00% Entrega insuficiente 

MPE19 40,00% Entrega fraca 

MPE20 0,00% Entrega insuficiente 

MPE21 70,00% Entrega boa 

MPE22 12,50% Entrega insuficiente 

MPE23 10,00% Entrega insuficiente 

MPE24 0,00% Entrega insuficiente 

MPE25 0,00% Entrega insuficiente 

MPE26 27,50% Entrega fraca 

MPE27 12,00% Entrega insuficiente 

MPE28 40,00% Entrega fraca 

MPE29 12,90% Entrega insuficiente 

MPE30 10,00% Entrega insuficiente 

MPE31 60,10% Entrega boa 

MPE32 22,50% Entrega fraca 

MPE33 12,50% Entrega insuficiente 

MPE34 30,00% Entrega fraca 

MPE35 50,00% Entrega regular 

MPE36 0,00% Entrega insuficiente 

MPE37 40,00% Entrega fraca 

MPE38 0,00% Entrega insuficiente 

MPE39 20,00% Entrega insuficiente 

MPE40 40,00% Entrega fraca 

MPE41 20,00% Entrega insuficiente 

MPE42 0,00% Entrega insuficiente 

MPE43 42,50% Entrega regular 

MPE44 0,00% Entrega insuficiente 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 As empresas são classificadas segundo o percentual de representatividade que vai 

desde empreendimentos com “entrega insuficiente (1% a 20%)” até “entrega boa (61% a 80%)”, 

não sendo evidenciados níveis de entrega ótima para nenhuma MPE. 

 Definidos os níveis de entrega, chega o momento de realizar a verificação do potencial 

das MPEs serem ecoeficientes, sendo a etapa final do processo. 
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Etapa 4: Verificação do estado de ecoeficiência dos empreendimentos. 

 

 A Tabela 14 apresenta o estado de ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do 

petróleo e gás potiguar, a partir do nível de entrega das estratégias ambientais. 

 

Tabela 14 – Estado de ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do RN 

 

MPEs 
Nível de Entrega das estratégias 

ambientais de apoio à ecoeficiência 
Estado de ecoeficiência 

MPE1 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE2 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE3 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE4 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE5 Entrega boa Quase ecoeficiente 

MPE6 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE7 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE8 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE9 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE10 Entrega boa Quase ecoeficiente 

MPE11 Entrega regular Intermediário 

MPE12 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE13 Entrega boa Quase ecoeficiente 

MPE14 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE15 Entrega boa Quase ecoeficiente 

MPE16 Entrega boa Quase ecoeficiente 

MPE17 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE18 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE19 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE20 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE21 Entrega boa Quase ecoeficiente 

MPE22 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE23 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE24 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE25 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE26 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE27 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE28 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE29 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE30 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE31 Entrega boa Quase ecoeficiente 

MPE32 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE33 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE34 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE35 Entrega regular Intermediário 

MPE36 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 
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MPE37 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE38 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE39 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE40 Entrega fraca Quase não ecoeficiente 

MPE41 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE42 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

MPE43 Entrega regular Intermediário 

MPE44 Entrega insuficiente Não ecoeficiente 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

Esquematizando as informações apresentadas na tabela anterior, a Figura 45 identifica 

a frequência percentual, estado de ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e 

gás do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 45 – Estado de ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do RN 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

 Foi evidenciada a ausência de MPEs ecoeficientes na cadeia produtiva do petróleo e 

gás do Rio Grande do Norte e o melhor nível de entrega obtido foram das empresas MPE5, 

MPE10, MPE13, MPE15, MPE16, MPE21 e MPE31, sendo classificadas como “quase 

ecoeficientes”, representando 15,91% das MPEs do estudo, sendo os empreendimentos de 

referência para a cadeia produtiva quanto ao nível de ecoeficiência. 

 Três empresas (MPE11, MPE35 e MPE43) enquadraram-se no nível intermediário 

com entrega regular, equivalendo a 6,82% dos empreendimentos.  

0,00%

15,91%

6,82%

20,45%

56,82%

Ecoeficiente Quase
ecoeficiente

Intermediário Quase não
ecoeficiente

Não ecoeficiente



131 

 E 20,45% das empresas classificam-se como “quase não ecoeficientes” com entregas 

fracas, sendo as empresas MPE1, MPE7, MPE19, MPE26, MPE32, MPE34, MPE37 e MPE40. 

 As demais empresas (MPE2, MPE3, MPE4, MPE6, MPE8, MPE9, MPE12, MPE14, 

MPE17, MPE18, MPE20, MPE22, MPE23, MPE24, MPE25, MPE27, MPE29, MPE30, 

MPE33, MPE36, MPE38, MPE39, MPE41, MPE42 e MPE44) são “não ecoeficientes”, com 

entregas insuficientes, compreendendo 56,82% das MPEs do estudo. 

 

 

5.5 VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

 

 Na Hipótese 1 (H1), considera-se que as MPEs da cadeia produtiva do petróleo e 

gás do Rio Grande do Norte são ecoeficientes. 

 A partir do resultado apresentado na Figura 46, tem-se o estado de ecoeficiência das 

MPEs. 

 

Figura 46 – Estado de ecoeficiência das MPEs por nível de agrupamento 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 Verifica-se que o melhor nível de entrega para ecoeficiência foi de “Quase 

ecoeficiente” para os empreendimentos MPE5, MPE10, MPE13, MPE15, MPE16, MPE21 e 

MPE36, sendo estas as empresas com melhor nível de ecoeficiência obtido. 

 Quanto ao nível de agrupamento da ecoeficiência, temos 56,82% de MPEs não 

ecoeficientes, 20,45% quase não ecoeficiente, 6,82% em nível intermediário e 15,91% de MPEs 

quase ecoeficientes, não sendo evidenciado empresas com nível ótimo de ecoeficiência o que 

caracteriza um empreendimento ser ecoeficiente. 
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 Portanto, rejeita-se a Hipótese 1 (H1) do estudo, evidenciando que as MPEs da cadeia 

produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte não são ecoeficientes, dificultando por 

exemplo, o acesso a novos mercados e a competividade do empreendimento. 

 A Hipótese 2 (H2) busca verificar se as MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás 

do Rio Grande do Norte possuem o mesmo nível de ecoeficiência.  

 Por meio da Figura 45, apresentada anteriormente, observa-se que há diferença no 

estado de ecoeficiência dos empreendimentos. Porém, para verificar se realmente a 

representatividade (%) para o nível de ecoeficiência por MPEs diferem entre si, utilizam-se 

técnicas não paramétricas descritas a seguir, aplicando o teste t para médias simples, buscando 

validar estatisticamente a hipótese do estudo, temos: 

 

 H0: As MPEs apresentam a mesma representatividade (%) para o nível ecoeficiência. 

 H1: As MPEs diferem quanto a representatividade (%) para o nível de ecoeficiência. 

 

 Estatisticamente, temos: 

 

 𝐻0: 𝐸1(𝑟) = 𝐸2(𝑟) = 𝐸3(𝑟) = ⋯ = 𝐸43(𝑟) = 𝐸44(𝑟). 

 𝐻1: 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒. 

 

 A partir do resultado do p-valor igual a 0,00000 calculado para o teste t, rejeita-se a 

hipótese H0. Verifica-se que existe diferença significativa para a representatividade (%), e para 

o nível de ecoeficiência, ao nível de significância de 5%. 

 

Tabela 15 – Estatísticas do Teste t 

Variável Média Desvio-padrão t-valor gl p-valor 

Representatividade 26,05% 23,59 7,324 43 0,00000 

Nível de significância (𝛼) = 0,005 ou 5%. 

Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 

 Portanto, desconsidera-se a Hipótese 2 (H2) do estudo, evidenciando que as MPEs da 

cadeia produtiva do petróleo não possuem o mesmo nível de ecoeficiência. 

Por fim, a Hipótese 3 (H3) do estudo identificamos se a ecoeficiência pode ser 

considerada uma ferramenta de gestão devidamente institucionalizada na realidade das 

MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte, sendo considerado 
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que nesse segmento a competividade não ocorre apenas por empresa, mas entre cadeias 

produtivas e não ser ecoeficiente pode, por exemplo, comprometer a imagem da cadeia junto 

aos stakeholders, reduzir o acesso a novos mercados e prospecção de novos clientes ou ainda 

aumentando a probabilidade de causar riscos ambientais. 

 No presente estudo, são caracterizadas como referências para a cadeia produtiva 

quanto à ecoeficiência, os empreendimentos MPE5 (r=80,0%), MPE10 (r=70,0%), MPE13 

(r=67,5%), MPE15 (r=70,0%), MPE16 (r=62,50%), MPE21 (r=70,0%) e MPE31 (r=60,10%), 

que obtiveram nível de ecoeficiência “quase ecoeficientes” com bom nível de entregas. 

 A MPE5 localiza-se no município de Mossoró, foi constituída em 1984, com 33 anos 

de atividade. Desenvolve atividade de fabricação de máquinas e equipamentos para a 

prospecção e extensão de petróleo, obtendo nota máxima em oito dos dez itens avaliados. Ela 

possui licenciamento ambiental, tem um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e realiza 

o tratamento de efluentes. Na etapa de seleção de fornecedores, sempre se preocupa com os 

cuidados ambientais no processo seletivo. Tem certificação ISO 9001 e OHSAS 18.001, bem 

como desenvolve os programas de Produção Mais Limpa, Gestão Ambiental da Qualidade 

Total e eficiência energética para melhoria da gestão ambiental. 

 A MPE10 tem sede no município de Mossoró, foi constituída no ano 2000, com 17 

anos de atividade e atua no fornecimento de mão de obra especializada, seu faturamento anual 

supera os R$ 10 milhões e obteve nota máxima em sete estratégias ambientais: plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, cuidados ambientais na seleção de fornecedores, 

certificação ISO 9001, certificação ISO 14.001, norma OHSAS 18001, eficiência energética e 

consumo de água no dia a dia das atividades empresariais. 

 A MPE13 situa-se em Natal, capital do Estado, iniciando as atividades em 2005. A 

principal atividade desenvolvida é no comércio varejista. Possui Licenciamento ambiental, 

aplica um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, possui certificação ISO 9001, 

certificação ISO 14.001, desenvolve um plano de eficiência energética e consumo de água. Tem 

preocupação com os cuidados ambientais na seleção de fornecedores, aplicando quase sempre 

essa estratégia ambiental. 

 A MPE 15 encontra-se localizada no município de Mossoró, foi fundada no ano de 

1996, estando no mercado a 21 anos, fornecendo materiais para as empresas da cadeia 

produtiva. As estratégias ambientais adotadas pela empresa estão relacionadas ao realiza um 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tem cuidados ambientais na seleção de 

fornecedores, possui certificação ISO 9001, certificação ISO 14.001, desenvolve um programa 



134 

de produção mais limpa e de gestão ambiental da qualidade total, além de preocupar-se 

efetivamente com a melhoria da eficiência energética. 

 A MPE16 também se localiza em Mossoró, foi fundada em 1986, com 31 anos de 

atividade empresarial, e atua no mercado de reciclagem de produtos. Possui licenciamento 

ambiental e desenvolve um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Tem certificação 

ISO 14.001, desenvolve programas de eficiência energética e consumo de água de forma 

eficiente e preocupa-se sempre com os cuidados ambientais na seleção de fornecedores. 

 A MPE21 encontra-se no município de Mossoró e desenvolve atividades de sondagem 

e fundação destinadas à construção. O ano de fundação do empreendimento foi em 2005 e já 

atua no mercado a 12 anos. Possui licenciamento ambiental e possui um programa de 

gerenciamento de resíduos sólidos, preocupa-se sempre com os cuidados ambientais na seleção 

de fornecedores. Tem um programa de produção mais limpa e sempre desenvolve ações de 

eficiência energética e consumo de água nas atividades diárias da empresa. 

 E a MPE31, sediada em Mossoró, atua no ramo de meio ambiente e geodesel, sendo 

fundada em 2002. A empresa possui licenciamento ambiental e preocupa-se sempre com os 

cuidados na seleção dos fornecedores. Tem certificação ISO 9001 e 14001. Desenvolve 

programas de eficiência energética e consumo de água nas atividades diárias da empresa. 

 As estratégias ambientais de maior frequência que influenciam na ecoeficiência das 

MPEs na cadeia produtiva do petróleo e gás são destacadas na Figura 47. 

 

Figura 47 – Contribuição das estratégias ambientais na ecoeficiência da cadeia produtiva do 

petróleo e gás 

 
Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 
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 As estratégias ambientais que promovem a ecoeficiência das MPEs são: 

 

 Eficiência energética (52,27%); 

 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (45,23%); 

 Cuidados ambientais na seleção de fornecedores (45,23%); 

 Licenciamento ambiental (40,47%). 

 

 As estatísticas descritivas na Tabela 16 apresentam o perfil da cadeia produtiva do 

petróleo e gás. 

 

Tabela 16 – Estatísticas descritivas para a representatividade (%) do nível de ecoeficiência da 

cadeia produtiva do petróleo e gás no Rio Grande do Norte 

 
Estatísticas Descritivas Resultados 

- Média 26,05% 

- Moda 0 

- Desvio padrão 23,59 

- Mínimo 0 

- Máximo 80% 

- Contagem 44 empresas 

- Nível de confiança (95,0%) 7,17% 

- Intervalo de Confiança (95,0%) (18,88% - 33,22%) 

 Fonte: Pesquisa de campo – Outubro/2016. 

 

 O intervalo de variação do percentual de representatividade da ecoeficiência varia 

entre zero (sendo a representatividade mínima) a 80% (representatividade máxima). Zero é o 

valor de maior frequência da representatividade no conjunto de empresas, o que significa dizer 

que a maioria das empresas se classificam como não ecoeficientes. 

 O valor médio da representatividade do nível de ecoeficiência do conjunto de empresas 

da amostra observada foi de 26,05%, caracterizando assim a cadeia produtiva com empresas 

quase não ecoeficientes e estimando esse resultado para o universo de MPEs da cadeia 

produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte a média populacional variará no intervalo 

de 18,88% a 33,22%, com nível de confiança de 95%, caracterizando empreendimentos não 

ecoeficientes a quase não ecoeficientes. 

 Então, quando questionamos se a ecoeficiência pode ser considerada uma ferramenta 

de gestão devidamente institucionalizada na realidade das MPEs da cadeia produtiva do 

petróleo e gás do Rio Grande do Norte, constatamos, pelo intervalo de confiança, que essa 
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afirmação é negativa, porque tanto na amostra estudada como no universo de empresas elas 

transitam no estado de não ecoeficientes ou quase não ecoeficientes. 

 Portanto, a Hipótese 3 (H3) do estudo é invalidada e assim afirmamos que a 

ecoeficiência não é uma prática de gestão institucionalizada na realidade das MPEs da 

cadeia produtiva estudada, merecendo ser trabalhado posteriormente um plano de ação para 

o desenvolvimento da gestão ambiental dos empreendimentos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

6.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

 A descoberta de petróleo em terras potiguares teve grande contribuição para a história 

do petróleo no Brasil e no Rio Grande do Norte, tornando importante a atuação da Petrobras no 

Estado com uma série de investimentos em prospecção, processamento de gás natural, óleo 

diesel, querosene etc. Um componente importante na caracterização da economia de petróleo 

do Rio Grande do Norte é a atuação do Prominp, representado no Estado pela RedePetro RN, 

que objetiva possibilitar que os investimentos do setor de petróleo e gás natural gerem 

oportunidades de crescimento para as MPEs potiguares, ampliando a sua participação no 

fornecimento de bens e serviços, de forma a promover a geração de emprego e renda, 

constituindo, assim, a cadeia produtiva de petróleo e gás potiguar, organizada através de 

clusters empresariais. 

 A estrutura da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte apresenta 

quanto à classificação por porte 81,82% dos empreendimentos compostos por Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) e força de trabalho formada por 541 colaboradores, com faturamento 

médio de R$ 2.112.663,00. 

 Essas empresas estão localizadas predominantemente no município de Mossoró, 

(79,55%) pelo fato de as empresas situarem-se nas proximidades dos campos petrolíferos, e por 

consequência, explica sua importância estratégica para sediar o foro da RedePetro RN, assim 

como o grupo gestor do projeto “cadeia produtiva do petróleo, gás e energia do RN” 

desenvolvido pelo Sebrae RN. Existem empreendimentos com início da atividade em 1986 até 

o momento atual, evidenciando que existem grupos de empresas em vários estágios de 

maturidade, perpassando desde as MPEs já consolidadas no mercado e experiência na atividade 

até empresas jovens com menos de cinco anos de atividade e maior risco de mortalidade. 

 As principais etapas da cadeia produtiva que têm atuação das MPEs são na revenda 

(27,27%), na produção (27,27%) e no desenvolvimento da produção (20,45%), assim como as 

principais dificuldades encontradas na condução das atividades são: a carga tributária elevada 

(77,27%), recessão econômica do país (75,00%), falta de capital de giro (52,27%), 

caracterizados como fatores do macrossegmento da economia que interferem na dinâmica 

empresarial. 
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 Quanto ao perfil do empresário/sócio, 93,18% são homens, caracterizando um 

segmento predominantemente masculino. A faixa etária com maior frequência encontra-se no 

intervalo de 51 a 60 anos de idade, equivalendo a um percentual de 31,82%; seguida pela faixa 

de 41 a 50 anos (29,55%) e 31 a 40 anos (20,45%), representando cerca de 50% do público-

alvo participante do estudo. 

 No que tange à escolaridade, predomina o ensino superior completo, com percentual 

de 36,36% e o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior incompleto, especialização 

e mestrado apresentaram os seguintes percentuais, respectivamente: 4,55%, 13,64%, 18,18%, 

25,00% e 2,27%. 

 A questão ambiental é importante entre os fatores sistêmicos da indústria do petróleo 

e gás e as MPEs desse encadeamento produtivo para se manterem no mercado no longo prazo 

devem evidenciar esse aspecto como diferencial estratégico, havendo ainda a possibilidade de 

operar em campos maduros. 

 O conceito de sustentabilidade, presente neste estudo, é a definição de Triple Bottom 

Line, que explica que um empreendimento é sustentável quando opera sob o interesse de todos 

os atuais e futuros Stakeholders, de forma que garanta a saúde e a sobrevivência dos negócios 

e de suas respectivas dimensões econômicas, sociais e ambientais, porém, neste estudo teve 

foco o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental, através da mensuração da ecoeficiência 

das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás. 

 Analisando o tema gestão ambiental nessa cadeia produtiva, foi evidenciado que 

52,39% das MPEs não tratam as questões ambientais como atividade empresarial e 4,76% 

possuem esse setor desativado, totalizando 57,15% dos empreendimentos, fator esse que vem 

interferir diretamente no estado de ecoeficiência da cadeia produtiva. Identificou-se que 59,09% 

das empresas são “não ecoeficientes”, com níveis de entregas insuficientes. 

O impacto ambiental no desenvolvimento das atividades é avaliado como não 

significativo para 52,38% dos empresários/sócios devido ao fato de que a questão da 

sustentabilidade não é cogitada ou ainda não é ferramenta de gestão internalizada nas atividades 

dos empreendimentos. Enquanto 35,72% avaliam o impacto ambiental causado pela empresa 

como pouco significativo, 9,52% como significativo e 2,38% como muito significativo. 

Para os empreendimentos que não possuem um programa de gestão ambiental, os 

principais problemas relatados são a falta de recursos financeiros (37,50%), falta de 

planejamento (25,00%), falta de informação sobre o programa (25,00%), falta de orientação 

técnica (20,83%) e falta de nível de qualificação profissional (4,17%). Ao mesmo tempo que 

em 41,67% das MPEs a direção da empresa não vê necessidade de implantação. 
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Para adoção de ações ambientais, a falta de recursos financeiros para sua implantação 

(45,24%), a falta de apoio governamental (40,48%) e o custo elevado (38,10%) são as prinicpais 

dificuldades atuais. Em outra vertente, existem 35,71% de empresários que não veem 

necessidade no desenvolvimento de ações ambientais. 

Quando se questiona quais as demandas necessárias que poderão contribuir para o 

desenvolvimento dos empreendimentos, foram citados: apoio nas certificações em sistemas de 

gestão da qualidade (56,82%); capacitação em gestão da qualidade (47,73%); melhoria do 

processo produtivo – consultoria sistêmica (36,36%); licenciamento ambiental (31,82%); 

implantação do programa de Produção Mais Limpa (31,82%); melhoria do processo produtivo 

(27,27%). 

 A ecoeficiência surge como uma ferramenta de gestão ambiental, que combina o 

desempenho ambiental e econômico e busca satisfazer as necessidades humanas e gerir 

qualidade de vida enquanto reduzem progressivamente os impactos ecológicos e a intensidade 

do uso de recursos ao longo do seu ciclo. 

A ecoeficiência é caracterizada como um importante fator de vantagem competitiva 

para as empresas, já que permite a melhoria dos processos produtivos pela aplicação de 

tecnologias limpas, modificações do processo, adoção de novas práticas gerenciais, redução de 

custos, diminuição de desperdícios, aumento da qualidade dos produtos, melhor aproveitamento 

do capital investido, melhoria contínua do processo e estímulo ao crescimento. Porém, a 

inexistência de uma padronização para a mensuração da ecoeficiência e de como um indicador 

é um dos maiores problemas existentes na atualidade. 

Nesta tese, a mensuração da ecoeficiência das MPEs da cadeia produtiva do petróleo 

e gás utilizou como método de mensuração a avaliação das entregas das competências 

viabilizadoras da ecoeficiência empresarial, denominada Taxonomia CE7, elaborada com base 

nas diretrizes do WBSCD (2000) a partir das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiencia, 

com a finalidade de atender aos objetivos do estudo, sendo: licenciamento ambiental, plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, cuidados ambientais na seleção de fornecedores, 

certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18.001, programa de produção mais limpa, 

programa de gestão ambiental de qualidade total, programa de redução de energia e consumo 

de água. 

 Foi evidenciada a ausência de MPEs ecoeficientes na cadeia produtiva do petróleo e 

gás do Rio Grande do Norte e o melhor nível de entrega, que são referências para a cadeia 

produtiva quanto à ecoeficiência, são as MPE5 (r=80,0%), MPE10 (r=70,0%), MPE13 

(r=67,5%), MPE15 (r=70,0%), MPE16 (r=62,50%), MPE21 (r=70,0%) e MPE31 (r=60,10%), 
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que obtiveram nível de ecoeficiência “quase ecoeficientes” com bom nível de entregas e 

representam 15,91% dos empreendimentos. 

 Quanto ao nível de agrupamento da ecoeficiência, temos 56,82% de MPEs não 

ecoeficientes, 20,45% quase não ecoeficiente, 6,82% em nível intermediário e 15,91% de 

empresas quase ecoeficientes, não sendo evidenciadas empresas com nível ótimo de 

ecoeficiência, o que caracteriza um empreendimento ser ecoeficiente. 

 As estratégias ambientais que promovem a ecoeficiência das MPEs são eficiência 

energética (52,27%), plano de gerenciamento de resíduos sólidos (45,23%), cuidados 

ambientais na seleção de fornecedores (45,23%) e licenciamento ambiental (40,47%). 

 No tocante às hipóteses do estudo propostas, todas foram invalidadas e constatou-se 

que as MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte não são 

ecoeficientes; não possuem o mesmo nível de ecoeficiência e que a ecoeficiência não é uma 

prática de gestão institucionalizada na realidade das MPEs desse encadeamento produtivo. 

 

 

6.2 ANÁLISE CRÍTICA DA TESE 

 

 

 Mediante os resultados obtidos neste estudo, torna-se necessária uma análise crítica da 

tese, identificando os aspectos positivos e os gargalos que vieram a interferir no decorrer das 

atividades até sua etapa final. 

 Esta tese atingiu o objetivo proposto, que foi mensurar a ecoeficiência da cadeia 

produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte, utilizando como ferramenta de análise a 

Taxonomia CE7, assim como seus objetivos específicos, que foram caracterizar a estrutura da 

cadeia produtiva, comparar o nível de ecoeficiência a partir do confronto de variáveis 

ambientais, identificar as MPEs que servem de referencial para a cadeia produtiva e descrever 

as estratégias de gestão ambiental adotadas que contribuem para o alcance da ecoeficiência das 

MPEs desse segmento. 

 Porém, existem outras estratégias ambientais disponíveis na literatura como 

reengenharia, logística reversa, selo verde, tratamento de efluentes, reuso de efluentes etc., que 

se inseridas no estudo ocasionaria resultados diferentes. 

 A bibliografia referente aos temas sobre cadeias produtivas, gestão ambiental e 

ecoeficiência aplicada na indústria do petróleo e gás é constituída pelas mais atuais publicações 

da área, sendo assim uma revisão de literatura atualizada. Porém, ainda é escassa a literatura 
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referente ao tema ecoeficiência com aplicações na indústria do petróleo e serão compensadas 

por meio da geração de artigos científicos que discutam essa temática. 

 Os resultados obtidos a partir da amostra analisada podem ser inferidos por meio do 

emprego da técnica estatística denominada inferência estatística, que para o universo de 

empresas da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte, elas também são 

caracterizadas como não ecoeficientes. Ou seja, o valor médio da representatividade do nível 

de ecoeficiência do conjunto de empresas da amostra observada foi de 26,05%, caracterizando 

assim a cadeia produtiva com empresas quase não ecoeficientes e estimando esse resultado para 

o universo de MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte a média 

populacional variará no intervalo de 18,88% a 33,22%, com nível de confiança de 95%, 

caracterizando empreendimentos não ecoeficientes a quase não ecoeficientes. 

 O conhecimento do empresário sobre a importância das questões ambientais no dia a 

dia das atividades empresariais torna-se uma das limitações da pesquisa, assim como a carência 

de recursos financeiros suficiente para sua implantação, principalmente no período de crise 

econômica que afeta o país e a nossa região. E diante dessas questões na etapa da avaliação da 

gestão ambiental evidenciou-se que 57,15% das MPEs não trabalham as questões ambientais, 

contribuindo para o resultado obtido para o nível de ecoeficiência. 

 Tem-se ainda que muitas empresas, não necessitam atender a todos os aspectos 

observados como componentes de ecoeficiência, tendo em vista serem de menor impacto 

ambiental como as empresas de consultoria (2,27%), seguros (2,27%), distribuição (2,27%) e 

comunicação (2,27%). 

 Diante deste resultado, evidencia-se que as estratégias ambientais de apoio à 

ecoeficiência não são internalizadas ou incorporadas no âmbito do projeto de forma coletiva ou 

continuada. Há a necessidade de um atendimento coletivo e integrado, com acompanhamento 

contínuo e o desenvolvimento de ações que beneficiem o grupo, de forma a tornar a questão 

ambiental uma prática em alta no âmbito das MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás. Um 

ponto citado na pesquisa diz respeito aos altos custos para implantação da questão ambiental, 

logo, faz-se necessário agir de forma mais proativa no sentido de tornar conhecido por todos o 

Programa Sebraetec, que oferece subsídios de 70% do custo total na implantação de tecnologias 

e consultoria na área ambiental. 

 A gestão ambiental necessita ser trabalhada e ainda, estimulado a mudança na cultura 

do empresário do segmento de petróleo e gás no sentido de criar uma reação mais proativa do 

que reativa, com relação às questões ambientais, focando a sua importância para o 
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desenvolvimento da indústria a longo prazo, buscando esse aspecto como diferencial 

estratégico e competitivo. 

 A ferramenta para mensuração da ecoeficiência por meio da Taxonomia CE7, até então 

descrita na literatura sua teoria, tem sua aplicação prática na indústria do petróleo e gás de forma 

satisfatória, contribuindo para o alcance dos objetivos da tese que foi mensurar o nível de 

ecoeficiência das MPEs desse segmento. 

 Apesar dos objetivos terem sido atendidos, merece discussão o uso da Taxonomia CE7 

e a aplicação das estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência que levem as empresas a 

tornarem-se ecoeficientes. O modelo determina que são ecoeficientes apenas empresas com 

nível de entrega superior a 81%, ou seja, para ser ecoeficiente são necessárias à aplicação de 

nove estratégias ambientais no dia a dia da atividade empresarial de dez estratégias propostas, 

tornando a metodologia muito rigorosa. 

 E diante desse aspecto, propomos mensurar a ecoeficiência por meio do agrupamento 

das empresas por nível de fornecimento, assim, para as empresas de primeiro nível que 

fornecem direto para grandes compradores seria exigido a obtenção de certificações ISO 9001, 

ISO 14001 e a Norma OHSAS 18001. Enquanto que para as MPEs que fornecem a partir do 

segundo nível em diante as certificações não seriam uma estratégia ambiental verificada. 

 Este estudo de Doutorado torna-se um ponto inicial para a promoção de estudos e 

pesquisas futuras que busquem mostrar a importância da questão ambiental no segmento de 

petróleo e gás. 

 

 

6.3 DIRECIONAMENTO DA PESQUISA 

 

 

 Esta pesquisa apresenta algumas sugestões que podem servir de temas para estudos 

posteriores: 

 

 Desenvolver estudos e pesquisas no PPGCEP, na linha de pesquisa “meio ambiente na 

indústria do petróleo”, que trate a gestão ambiental como uma área interdisciplinar 

envolvendo pesquisadores das áreas de meio ambiente, engenharia de produção, 

administração etc. 

 Desenvolver novas temáticas de pesquisa que abordem a gestão ambiental de forma 

continuada na cadeia produtiva do petróleo e gás do RN, buscando estimular a adoção de 
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estratégias ambientais pelas empresas desse segmento, com foco no alcance da 

ecoeficiência, haja vista que identificamos muitos empreendimentos como não 

ecoeficientes; 

 Desenvolver pesquisas sobre ecoeficiência analisando as MPEs por nível de fornecimento 

de seus produtos e serviços para a cadeia produtiva do petróleo e gás. 

 

 

6.4 RECOMENDAÇÕES 

 

 

O Sebrae RN, a RedePetro RN e demais parceiros devem desenvolver ações no âmbito 

dos projetos posteriores que incorporem a importância da visão da gestão ambiental nos 

negócios por meio da capacitação de todos os funcionários, desde a alta direção, sobre o tema 

e disseminá-las por meio de treinamentos, oficinas e consultoria à aplicação desses conceitos 

no dia a dia da atividade empresarial. Apesar do grupo de empresas atuarem de forma 

organizada há mais de dez anos no Estado, não foi priorizada em suas ações a questão ambiental 

em seu planejamento estratégico. 

Nesse sentido, a governança local deve propor políticas públicas que favoreçam o 

segmento, como apoio para obtenção de recursos financeiros com linhas de crédito 

diferenciadas para implantação de estratégias ambientais, devido aos custos elevados citados 

pelos empresários, e ainda desenvolver políticas públicas que favoreçam o setor, busque o apoio 

governamental na elaboração de leis ambientais e a criação de políticas de incentivos para que 

haja evolução em todo o processo produtivo na região. 

 Quanto à aquisição de matéria-prima, sugere-se utilizar materiais facilmente 

recicláveis e não perigosos no desenvolvimento de produtos e serviços por meio do 

desenvolvimento da cadeia de fornecedores, comprando de maneira sustentável e priorizando 

os cuidados ambientais na seleção de fornecedores. É fundamental conhecer o caminho 

percorrido em todo o processo de fabricação ou prestadores de serviços desde a extração da 

matéria-prima, passando pela produção, até a forma de descarte após o uso, tornando a 

sustentabilidade também presente na cadeia de fornecedores. No momento da compra, critérios 

como as características do produto (exemplo: reciclado, com certificação), níveis de 

desempenho (exemplo: economia de energia, água) e processo de produção (exemplo: 

contratação de mão de obra local) são fatores importantes para contratação. 
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 O uso eficiente de energia é uma boa alternativa para reduzir custos e para ajudar o 

meio ambiente. Com mudanças de comportamento, a empresa poderá produzir mais, gastando 

menos energia por meio da implantação de um programa de eficiência energética. O Sebrae 

possui um programa que atua com foco em inovação e acesso à tecnologia, com educação e 

recursos financeiros, com ações nas áreas de iluminação, motores elétricos, ar condicionado, 

bombeamento, aquecimento, refrigeração e edificação por meio de cursos, palestras e 

seminários. Na parte tecnológica, consultores vão até as empresas para orientar, fazer um 

diagnóstico energético e propor planos de melhorias. 

 A melhoria dos processos produtivos que utilizam água como matéria-prima ou como 

insumo à produção, por exemplo, água como elemento de refrigeração, de geração de vapor e, 

sobretudo, para a lavagem de máquinas e equipamentos, então, quanto mais eficiente ou 

ambientalmente correto for a tecnologia usada nos processos produtivos, maior será o consumo 

de água, consequentemente, a redução dos efluentes e da poluição. Alguns hábitos e 

comportamentos podem ser adotados pelos empreendimentos para mudar essa realidade, como 

a realização de um diagnóstico para detectar as fontes de desperdícios de água, adotar 

equipamentos e tecnologias economizadoras de água, priorizar fornecedores que pratiquem e 

promovam a sua conservação, ou que a reaproveitem ou reutilizem. 

 Antes de classificar como lixo tudo que é descartado na empresa, é importante repensar 

o seu destino e desenvolver um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O gerenciamento 

correto dos resíduos é fundamental para maximizar as oportunidades e reduzir custos e riscos 

associados à gestão de resíduos sólidos. Nem todos os materiais precisam ir para os aterros, 

pois é possível que sejam reutilizados ou reciclados. De acordo com a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº. 12.305 de 2010, o que é aproveitável é chamado de resíduo 

sólido e o que não é, é classificado como rejeito. É importante fazer um levantamento de todos 

os resíduos gerados na empresa e realizar a coleta seletiva. A PNRS estabelece uma 

obrigatoriedade de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) para empresas que 

produzem resíduos industriais gerados nos processos produtivos e instalações industriais, 

resíduos gerados pelas empresas de construção civil, resíduos perigosos gerados por 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, e ainda, resíduos gerados por 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços caracterizados não perigosos, que por 

sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo 

poder público municipal. 

Sob esse viés, o licenciamento ambiental é um instrumento de gestão pública que 

previne a poluição e os impactos ambientais que poderiam ser gerados pelas empresas. A 
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obtenção do licenciamento ambiental, antes da abertura de um negócio, assim como o 

cumprimento das medidas estabelecidas nas licenças durante a sua operação, deve ser 

considerada como uma prioridade pelo empresário. 

 A Produção Mais Limpa é uma metodologia que traz benefícios ambientais e 

econômicos paras as empresas por meio da redução de impactos ambientais e do aumento da 

eficiência do processo. Pode ser aplicada aos processos, através da conservação de matérias-

primas, água e energia, eliminação de matérias-primas tóxicas e redução na fonte, da quantidade 

e toxicidade das emissões e dos resíduos gerados; aos produtos, pela redução dos seus impactos 

negativos ao longo de seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até a sua 

disposição final; aos serviços, pela incorporação das questões ambientais em suas fases de 

planejamento e execução. 

 Atender à legislação e às normas previstas é um requisito e obrigação para a 

permanência das empresas no mercado. Para se adequar aos padrões de exigências, são 

importantes conhecer as certificações necessárias à atividade empresarial, seja a certificação 

ISO 9001, ISO 14001 e a norma OHSAS 18.001. Essas certificações são uma declaração formal 

de credibilidade, garantia e transparência, atestando que a empresa está de acordo com os 

padrões do mercado e pronto para ser referência na hora da contratação. 

 É importante promover de forma continuada um processo sistemático, independente e 

documentado para obter evidências e avaliar a empresa objetivamente, por meio de auditorias 

ambientais, que analisam a efetividade de um sistema no alcance dos objetivos, inclusive 

exigências legais e reguladoras, bem como realizar a avaliação do desempenho ambiental das 

empresas para monitorar e analisar tal aspecto através da medição de indicadores para a 

melhoria dos resultados da gestão ambiental praticada. 

 

 

6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A gestão ambiental torna o produto ou serviço mais sustentável e destacado no 

mercado, o que consequentemente levará as MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás a 

alcançar novos mercados, elevar o número de clientes e ser mais competitiva. Além disso, o 

produto comprovadamente mais sustentável vem sendo critério de escolha por programas de 

aquisição do governo federal. 
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 Ser uma empresa ecoeficiente gera benefícios econômicos, tornando possível atender 

aos aspectos legais e atuar na resolução de problemas diretamente na fonte. A ecoeficiência 

combina desempenho econômico e ambiental, reduzindo os impactos ambientais, assim como 

possui relação entre eficiência de recursos e responsabilidade ambiental. 

 Esses diferenciais surtem efeito no aumento de vendas e, automaticamente, na 

produtividade para o atendimento dessa demanda. Muitas oportunidades ocorrem a partir da 

implementação da gestão ambiental, especialmente no que se refere à redução de emissões, 

economia de energia, redução no consumo de matérias-primas, valorização de resíduos, 

planejamento da logística reversa, reincorporação de fluxos na cadeia produtiva, reciclagem, 

entre outros. Promover a gestão ambiental significa administrar a empresa cuidando do meio 

ambiente, que além de fazer bem para o meio ambiente, também representa ganhos econômicos 

e de imagem perante seus Stakeholders. 

 Por fim, conclui-se que esta tese contribui como referência para estudos e pesquisas 

futuras e que sua metodologia de mensuração da ecoeficiência pode ser aplicada em vários 

estudos que abordem o tema gestão ambiental. A mensuração da ecoeficiência por meio da 

Taxonomia CE7 é aplicada de forma efetiva nas MPEs da cadeia produtiva do petróleo e gás. 

Sua aplicação metodológica é satisfatória, simples e original, podendo ser utilizada como forma 

de avaliar a ecoeficiência na cadeia produtiva de outros Estados.  
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/CETRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Natal/RN, 25 de setembro de 2016 

Prezado(a) senhor(a), 

 

 Vimos por meio deste, apresentar o aluno Paulo Ricardo Cosme Bezerra, matrícula nº 

2014118436, que está desenvolvendo uma pesquisa de doutorado intitulada “Avaliação do desempenho 

ambiental das micro e pequenas empresas da cadeia produtiva do petróleo e gás Potiguar”, neste 

Programa de Pós-graduação. 

 Este trabalho pretende contribuir com os estudos sobre gestão ambiental na indústria do petróleo 

e gás, para avaliar o desempenho ambiental das Micro e Pequenas Empresas da cadeia produtiva do 

petróleo e gás do Rio Grande do Norte, buscando contribuir para a maximização da eficiência ambiental, 

redução de custos, identificação de melhorias de métodos nos processos operacionais com agregação de 

valor e fortalecimento da competitividade empresarial na região. A partir dos resultados obtidos iremos 

propor mecanismos para a autoavaliação e aprimoramento contínuo das práticas aplicadas na melhoria 

da gestão ambiental empresarial. 

 Considerando a relevância do tema exposto, vimos solicitar a participação de sua empresa nesta 

pesquisa, o que consistirá em uma pesquisa direta por meio da aplicação de um formulário desenvolvido 

para atender aos objetivos do trabalho com o gerente ou sócio do empreendimento em data a ser 

acordada. 

 Ressaltamos que todas as informações coletadas serão mantidas em confidencialidade e, ao final 

do projeto, cada membro participante da pesquisa receberá um relatório com os resultados da pesquisa, 

além de um convite para participar de uma reunião para apresentação dos resultados. 

 Agradecemos antecipadamente pela atenção e destacamos a importância da participação de sua 

empresa para o alcance do objetivo proposto no projeto em referência. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Marcela Marques Vieira 

Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo – PPGCEP 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS MPES DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS DO RN 

 

Protocolo da pesquisa: o presente questionário tem como objetivo avaliar a ecoeficiência das micro e pequenas 

empresas da cadeia produtiva do petróleo e gás do Rio Grande do Norte. É composto de três etapas, sendo a 

primeira e segunda voltadas à avaliação global da empresa mensurando as características do empreendimento e o 

perfil do proprietário e a terceira, mais específica, avaliando as práticas de gestão ambiental aplicadas e o 

desempenho ambiental. Os resultados a serem obtidos são de fundamental importância para a conclusão da 

pesquisa de doutorado do Estatístico e Administrador Mestre Paulo Ricardo Cosme Bezerra, vinculado ao 

Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGCEP/UFRN). Ao final do término da pesquisa, as empresas participantes receberão uma cópia dos resultados 

finais além de um convite para participar de uma reunião para apresentação dos resultados. 

 

I – CARACTERÍSTICA DA EMPRESA 

 

1. Situação do imóvel 

 

Razão Social: _______________________________________________________________________________ 

 

Nome Fantasia:  

 

CNPJ:  Telefone  

 

Endereço:  

 

Bairro:  
Data de 

Fundação: 
 Município: 

 

 

 

2. Número de pessoas ocupadas nas categorias a seguir: 

 

 Empregados (com ou sem carteiras assinada)       ______________       Sócios/proprietários __________ 

 

 Familiares que trabalham na empresa (exceto sócio)  ______________       Estagiários    ______________ 

 

 Temporários                                  ______________    Terceirizados  ______________ 

 

3. Porte da empresa:  Microempresa  Empresa de Pequeno Porte  Média Empresa 

 

4. Em qual etapa da cadeia produtiva a empresa atua: (admite múltipla resposta) 

 

 Levantamento e processamento de dados exploratórios   Interpretação exploratória 

 Sondagem exploratória       Delimitação dos campos 

 Estudos de reservatórios      Desenvolvimento da produção 

 Produção        Escoamento 

 Refino        Transporte 

 Distribuição        Revenda 
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5. Classificação Nacional de Atividade Empresarial (CNAE), admite múltipla atividade: 

 

 43.22 – Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenção contra incêndio 

 45.11 – Demolição e preparação de terreno 

 45.12 – Sondagem e fundação destinadas à construção 

 45.13 – Grandes movimentos de terra 

 45.21 – Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços) 

 45.22 – Obras viárias 

 45.23 – Obras de artes espaciais 

 45.25 – Obras de montagem 

 45.29 – Obras de outros tipos 

 45.31 – Obras para geração e distribuição de energia 

 45.33 – Obras para telecomunicações 

 45.41 – Instalações elétricas 

 45.42 – Instalações de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

 45.49 – Outras obras de instalações 

 45.50 – Obras de acabamento 

 45.60 – Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operador 

 Outras atividades. Citar: _________________________________________ 

 

6. Quais as PRINCIPAIS DIFICULDADES encontradas na condução das atividades da empresa: 
(admite múltipla resposta) 

 

 Dificuldade comercial/marketing    Ponto / local inadequado 

 Falta de capital de giro     Falta de crédito bancário 

 Carga tributária elevada     Competitividade/Concorrência forte 

 Inadimplência / maus pagadores    Mão de obra pouco qualificada 

 Endividamento bancário    Falta de estímulo 

 Acesso à tecnologia de ponta    Equipamentos obsoletos 

 Falta de mercado / clientes    Instalações inadequadas 

 Falta de conhecimentos gerenciais   Problemas com a fiscalização 

 Desconhecimento de mercado    Recessão econômica do país 

 Outros. Citar: __________________ 

 

7. Qual o faturamento (R$ 1,00) anual da empresa em 2015? ___________________________ 

 

II – PERFIL DO EMPRESÁRIO 

 

8. Sexo:   Masculino  Feminino 

 

9. Idade:   Até 20 anos   31 a 40 anos    51 a 60 anos 

   21 a 30 anos   41 a 50 anos    Acima de 60 anos 

 

10. Qual a sua escolaridade? 

 

 Fundamental incompleto   Médio completo  Especialização 

 Fundamental completo    Superior incompleto   Mestrado 

 Médio incompleto    Superior completo  Doutorado 

 

10.1. Se nível superior. Qual a formação? _____________________________________________________ 

 

III – AVALIAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 

 

11. A Empresa possui um setor que trata das questões ambientais: 

 Não existe 

 Atribuições efetuadas apenas por um profissional da empresa, não havendo um setor 

 Em Implantação 

 Desativado 

 Serviço terceirizado 

 Implementado e estruturado 
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11.1. Especifique a qual setor a função gestão ambiental está vinculada: ___________________________ 

 

11.2. Há definição das atribuições e responsabilidades para os profissionais envolvidos 
 

 Sim. Quais? ___________________________________________________________________  Não 
 

11.3. Caso não mantenha um programa de Gestão Ambiental, cite 3 (três) principais dificuldades para sua 

implantação: 

 

 Falta de informação sobre programas de gestão ambiental   Falta de planejamento 

 Falta de orientação técnica      A direção não vê necessidade 

 Nível de qualificação e instrução do pessoal da empresa   Outro. Especificar: ____________ 

 Falta de recursos financeiros para sua implantação                _____________________________ 

 

12. Como avalia o grau de impacto ambiental causado por sua empresa na prestação de serviço a cadeia 

do petróleo, gás e energia do RN? 

 

 Não significativo  Pouco significativo   Significativo   Muito significativo 
 

13. Quais as estratégias ambientais aplicadas em sua empresa 

Estratégias ambientais de apoio à ecoeficiência Nível de aplicação 

Licenciamento ambiental  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Plano de gerenciamento de resíduos sólidos*  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Cuidados ambientais na seleção de fornecedores  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Certificação ISO 9001  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Certificação ISO 14001  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Norma OHSAS 18001  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Produção Mais Limpa  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Gestão Ambiental da Qualidade Total  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Eficiência Energética  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

Consumo de água  Sempre  Quase sempre  Às Vezes  Nunca 

 

* O PRGRS contempla: 

 

Segregação na fonte      Sim    Não 

Coletores de material de reciclagem    Sim   Não 

Área de armazenagem de resíduos     Sim   Não 

Alternativas para reciclagem interna e externa   Sim   Não 

 

14. Quais as principais barreiras para o desenvolvimento de ações ambientais nas MPEs?  
(Admite múltipla resposta) 

 

 Falta de informação sobre programas de gestão ambiental 

 Falta de recursos financeiros para sua implantação 

 Falta de orientação técnica – suporte técnico (falta de profissionais no mercado) 

 A direção não vê necessidade no momento 

 Nível de qualificação e instrução do pessoal da empresa 

 Falta de apoio governamental 

 Custo elevado 

 Falta de legislação demandando a existência de um setor 

 Não é diferencial no mercado 

 Não há demanda suficiente 

 Desconhece o benefício 

 Outros. Citar: _________________________________ 


