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RESUMO 

 

STEFANELLI, N. O. O papel de fatores humanos na evolução das práticas organizacionais de 

gestão de baixo carbono: survey e estudo de múltiplos casos na indústria de biodiversidade. 

125 p. Tese de Doutorado. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

O objetivo desta pesquisa é entender como se dá a relação entre fatores humanos e práticas de 

gestão de baixo carbono sob a perspectiva da Visão Baseada em Recursos (VBR) no setor de 

biodiversidade, por meio da realização de survey e estudo de múltiplos casos. Assim, a 

seguinte problemática de pesquisa é elaborada: qual é a relação existente entre fatores 

humanos críticos de sucesso e a adoção de práticas de gestão de baixo carbono (sendo a Visão 

Baseada em Recursos o pano de fundo na análise)? A análise quantitativa (por meio da 

Modelagem de Equações Estruturais) evidenciou que as três ramificações da hipótese 

principal foram aceitas - sendo que a primeira com maior coeficiente que a segunda; e a 

segunda com maior coeficiente que a terceira. Dessa forma, observou-se que os fatores 

humanos influenciaram mais as práticas de gestão de baixo carbono de produto; em segundo 

lugar, as práticas de processo; e por fim as práticas de logística. A pesquisa qualitativa 

baseou-se na estratégia de múltiplos casos, com foco principal na relação entre os fatores 

humanos críticos de sucesso e a adoção (evolução) das práticas organizacionais de gestão de 

baixo carbono. Os resultados evidenciaram que as empresas se encontram em diferentes 

estágios de maturidade em relação às práticas organizacionais de gestão de baixo carbono, 

variando desde o estágio mais alto até o mais baixo. Verificou-se que a intensidade (de 

presença) dos fatores humanos críticos de sucesso foi maior à medida que a organização 

possuísse maior adoção de práticas de gestão de baixo carbono.  

 

 

Palavras-chave: fatores humanos; práticas de gestão de baixo carbono; sustentabilidade; 

Visão Baseada em Recursos. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

STEFANELLI, N. O. The role of human factors in the evolution of low-carbon management 

practices: survey and multiple case studies in the biodiversity industry. 125 p.  Thesis (Ph.D.). 

Faculty of Economics, Administration and Accounting of Ribeirão Preto, São Paulo 

University, Ribeirão Preto, 2018. 

 

The aim of this research is to understand the relationship between human factors and low 

carbon management practices from the perspective of the Resource Based View (VBR) in the 

biodiversity sector, through a survey and multiple cases study. Thus, the following research 

question is proposed: what is the relationship between human critical success factors and the 

adoption of low carbon management practices (Resource Based View as the background to 

the analysis)? The quantitative analysis (through Structural Equations Modeling) showed that 

all the three ramifications of the main hypothesis were accepted - the first one having a higher 

coefficient than the second one; and the second one with a higher coefficient than the third 

one. Thus, it was observed that the human factors influenced more the low carbon 

management practices of product; secondly, the process practices; and finally the logistics 

practices. The qualitative research was based on multiple case approach (6 cases), with a main 

focus on the relationship between critical human success factors and the adoption (evolution) 

of low carbon management organizational practices. The results showed that companies can 

be placed at different stages of maturity in relation to organizational practices of low carbon 

management, ranging from the highest to the lowest stage. It was found that the intensity of 

critical human success factors was greater as the organization had more adoption of low 

carbon management practices. 

 

Keywords: human factors; low-carbon management practices; sustainability; Resource-

Based View 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios que a humanidade enfrenta nos dias de hoje é a mudança climática, 

sendo que para muitos uma das causas principais é a emissão de carbono antropogênica 

(BÖTTCHER; MÜLLER, 2015). Embora este seja apenas um entre diversos desafios 

relativos ao meio ambiente, ele é considerado o mais crítico (LEE, 2012; RENUKAPPA et 

al., 2013; DOU, 2013; JABBOUR et al., 2015), sendo que vem sendo debatido de forma 

intensa no mundo empresarial (DADDI et al., 2018). 

Sendo um dos desafios mais impactantes atualmente, a mudança climática exige a adoção de 

inovações de forma eficaz em muitas indústrias (setores de atividade) (STEFANO et al., 

2016). Em indústrias altamente dependentes de combustíveis fósseis, como a química, de aço 

ou papel, isso é ainda mais complicado, pois são indústrias que geram altas quantidades de 

gases do efeito estufa (HUISINGH et al., 2015; STEFANO et al., 2016). 

O objetivo de reduzir a emissão de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera tem sido 

assunto discutido na agenda mundial nas últimas décadas. Em 1997, na cidade de Kyoto 

(Japão), era assinado o Protocolo de Kyoto, acordo internacional que estabeleceu metas de 

redução de emissão de GEE e mecanismos adicionais de implementação para dar suporte ao 

atingimento das metas (BRASIL, 2014). Um dos mecanismos adicionais é o chamado 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que consiste na elaboração e 

desenvolvimento de projetos que diminuam a emissão de GEE, sendo que tais projetos são 

implementados em países em desenvolvimento, que têm a possibilidade de efetuar a venda 

das reduções de emissão (os chamados créditos de carbono ou Reduções Certificadas de 

Emissão (RCEs)) aos países desenvolvidos, auxiliando-os a cumprir suas metas de redução de 

GEE (BRASIL, 2016). 

Analisando-se a temática do meio ambiente, observa-se uma pressão para que as organizações 

melhorem o seu desempenho ambiental, oriunda principalmente da: (i) crescente consciência 

ambiental do público em geral, (ii) criação de novas organizações ambientais, e (iii) a 

implementação de novas leis e regulamentações que envolvem a temática ambiental (CHAN; 

LEE; CAMPBELL, 2013). 

A mudança climática trouxe uma série de impactos estratégicos potenciais para o âmbito 

empresarial (JABBOUR et al., 2015). Dano à imagem da organização e em sua relação com 
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seus stakeholders (SPRENGEL; BUSCH, 2011), intensificação de regulações ambientais 

(LEE, 2012) e o surgimento de critérios ambientais como novos requisitos para competir no 

mercado atual (GONZÁLEZ-BENITO; GONZÁLEZ-BENITO, 2006) são alguns dos 

exemplos de como as organizações internalizaram a mudança climática como questão 

estratégica (LEE, 2012). 

Com o intuito de mitigar os efeitos negativos desse fenômeno, é imprescindível que a emissão 

de GEE seja reduzida (STERN, 2007). Segundo o autor, a mudança climática é uma ameaça 

global e irá afetar os elementos básicos da vida da população em todo o mundo: acesso à 

água, produção de alimentos, saúde e meio ambiente. De qualquer forma, o autor ressalta que 

ainda há tempo para evitar os piores impactos (milhões de pessoas sofrendo de fome, escassez 

de água e inundações costeiras conforme a temperatura aumenta), porém as ações “corretivas” 

devem ser iniciadas o quanto antes.  

Como consequência, a temática mudança climática adentrou no âmbito de políticas públicas, 

ONGs (organizações não governamentais), corporações e da sociedade em geral 

(BÖTTCHER; MÜLLER, 2015). No mundo corporativo, por exemplo, os acionistas 

atualmente solicitam às empresas o relatório de emissões de carbono, já que perceberam um 

possível risco financeiro oriundo da agenda de mudança climática (REID; TOFFEL, 2009). 

Outros stakeholders, como clientes e ONGs ambientais, pressionam as empresas para 

reduzirem suas emissões de GEE (JESWANI et al., 2008; BÖTTCHER; MÜLLER, 2015). 

Dessa forma, de maneira mais ampla, as empresas estão sendo pressionadas no sentido de 

adotar, cada vez mais, práticas que minimizem danos ao meio ambiente (BOIRAL, 2006). 

As práticas de gestão de baixo carbono, portanto, possuem papel fundamental neste cenário. 

A gestão do carbono permite às empresas identificar as fontes de emissão de carbono e 

mensurar a emissão, o que dá a possibilidade explorar opções alternativas para cortar os níveis 

de emissão (WAHYUNI, RATNATUNGA, 2014). 

O sucesso da tratativa empresarial em relação à mudança climática depende de diferentes 

tipos de recursos (HOFFMAN, 2005; WEINHOFER, HOFFMAN, 2010; JABBOUR et al., 

2015). Entre esses recursos, estão os humanos, cujo estudo mostra as contribuições fatores 

humanos críticos de sucesso (do inglês: Human Critical Success Factors) na melhoria do 

desempenho ambiental das empresas (JABBOUR et al., 2015). 
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Daily e Huang (2001), por exemplo, propuseram cinco fatores (apoio da Alta Administração, 

treinamento, participação dos empregados, trabalho em equipe e relação entre desempenho e 

recompensas) e discorreram sobre a contribuição de cada um destes fatores para o 

desempenho ambiental. 

Pode-se relacionar ao tema também o conceito de responsabilidade social corporativa, que 

consiste no dever de uma empresa para criar riqueza de maneira que evitem danos à sociedade 

e ao meio ambiente (STEINER e STEINER, 2009). A performance global de uma empresa 

deve beneficiar a sociedade, pelo fato de que sua função vai além do ganho econômico e do 

cumprimento das leis (ABREU et al., 2012). Assim, para superar os desafios e aproveitar as 

oportunidades relativas ao conceito de baixo carbono, e pensando também no conceito de 

RSC, as empresas precisam integrar ações para reduzir emissões de carbono em seus 

processos (SANGLE, 2011). Entretanto, a dimensão humana das organizações vem sendo, 

relativamente à dimensão tecnológica, menos investigada quando se pesquisa a adoção de 

práticas organizacionais de baixo carbono (JABBOUR; RENWICK, 2018). 

 

1.1.Problemática de pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa é entender como se dá a relação entre fatores humanos e práticas de 

gestão de baixo carbono sob a perspectiva da Visão Baseada em Recursos (VBR) no setor de 

biodiversidade, por meio da realização de survey e estudo de múltiplos casos. 

Assim, a seguinte problemática de pesquisa é elaborada: Qual é a relação existente entre 

fatores humanos críticos de sucesso e a adoção de práticas de gestão de baixo carbono 

(sendo a Visão Baseada em Recursos o pano de fundo na análise)? 

A busca de bibliografia (2014-2018) sobre o tema em bases de dados de alto impacto e 

acessos como Scopus e Web of Science mostra uma área de pesquisa em evolução, recente e 

com espaço para trabalhos que tragam contribuições efetivas para o desenvolvimento desta 

área. 

Com a problemática apresentada, estrutura-se o recorte metodológico da pesquisa (Figura 1), 

em que são apresentadas as principais diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento do 

trabalho. 
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Figura 1 – Recorte Metodológico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.2.Justificativa 

 

A busca por referências bibliográficas (2014-2018) sobre o tema em bases de dados de alto 

impacto e acessos como Scopus e Web of Science mostra uma área de pesquisa em evolução.  

É importante ressaltar que há publicação pujante sobre recursos humanos e gestão ambiental 

(por exemplo: FAYYAZI et al., 2015; ZIBARRAS; COAN, 2015; FREITAS et al., 2011, 

RENWICK  et al., 2012; DAILY; HUANG, 2001). O mesmo ocorre para a relação entre 

recursos humanos e áreas diversas (por exemplo: JABBOUR, JABBOUR, 2015; WRIGHT; 

DUNFORD; SNELL, 2001; EWING; CARUANA, 1999; CHAUDHARY; PRASAD, 2010). 

Isso demonstra a relevância da temática recursos humanos. 
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Porém, não há evidente pesquisa que trabalhe à luz da metodologia mista a relação entre 

fatores humanos e práticas de gestão de baixo carbono, ou seja, observa-se um grau de 

ineditismo e originalidade na busca por esses relacionamentos, o que possibilita, no futuro, 

contribuições para a área no que tange ao desenvolvimento do conhecimento, e é esse aspecto 

que eleva a pesquisa ao nível de uma tese de Doutorado. 

Ademais, a originalidade da pesquisa também é explicada por focar em um país emergente 

como o Brasil, que desempenha papel importante na América Latina e é integrante do grupo 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), entendido como economias emergentes 

que possuem destaque e possuidores de muitos desafios ambientais (GUNASEKARAN et al., 

2014). 

Por fim, o recorte metodológico, ao focar na indústria de biodiversidade brasileira, dá ênfase a 

um aspecto característico do país – o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo 

(CBD, 2018), sendo colocado em diversos rankings sobre biodiversidade em posições de 

prestígio – e bastante representativo na economia brasileira – segundo o Ministério do Meio 

Ambiente (2018), o setor de agroindústria, sozinho, responde por 40% do PIB brasileiro; o 

setor florestal responde por 4%; e o setor pesqueiro por 1% (todos esses fazem parte da 

indústria de biodiversidade). Por outro lado, pouco se sabe sobre a gestão da indústria de 

biodiversidade no Brasil. 

1.3.Relevância da pesquisa 

 

Conforme já ressaltado, a temática mudança climática adentrou no âmbito de políticas 

públicas, ONGs, corporações e da sociedade em geral (BÖTTCHER e MÜLLER, 2015). O 

que se observa é um ambiente de pressão sobre as organizações com o intuito de levá-las a 

melhorarem o seu desempenho ambiental – tais pressões têm como origem: (i) crescente 

consciência ambiental do público em geral, (ii) criação de novas organizações ambientais, e 

(iii) a implementação de novas leis e regulamentações que envolvem a temática ambiental 

(CHAN; LEE; CAMPBELL, 2013). Dessa forma, pode-se analisar a relevância deste tópico 

nos dias atuais. 

A gestão de operações de baixo carbono é importante neste cenário, já que pode contribuir 

diretamente com as soluções que envolvem o fenômeno da mudança climática. 
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Há 10 anos, cerca de 60% das empresas levavam a mudança climática e as emissões de 

carbono em conta no desenvolvimento de novos produtos (MCKINSEY AND COMPANY, 

2008). Nos últimos anos, a preocupação é ainda maior: em pesquisa realizada com 142 CEOs 

(contemplando Europa, Ásia Pacífico, América Latina e do Norte e Oriente Médio), 75% 

destes afirmaram estão respondendo aos riscos da mudança climática por meio do 

desenvolvimento de produtos e serviços mais sustentáveis e 54% estão investindo em 

oportunidades de crescimento "verde" (PWC, 2018) - o que corrobora a relevância do tema 

estudado. Por outro lado, empresas que ignoram os riscos relacionados ao clima 

provavelmente sentirão consequências negativas (MCKINSEY AND COMPANY, 2015). 

A teoria da Visão Baseada em Recursos possui ampla aplicabilidade a várias disciplinas e, nos 

últimos anos, isso é demonstrado pela maior utilização desta teoria na pesquisa em gestão de 

operações, isto é, trata-se de um paradigma oriundo da gestão estratégica, sendo cada vez 

mais popular em campos adjacentes e complementares tais como gestão de operações, 

marketing, gestão de recursos humanos e empreendedorismo (HITT et al., 2016).  

 

1.4.Objetivos 

 

Nesta subseção são apresentados os objetivos da pesquisa: geral e específicos. 

 

1.4.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é entender como se dá a relação entre fatores humanos e 

práticas de gestão de baixo carbono sob a perspectiva da Visão Baseada em Recursos (VBR) 

no setor de biodiversidade, por meio da realização de survey e estudo de múltiplos casos – 

fazendo uso, dessa forma, de triangulação metodológica, utilizando-se instrumentos de 

pesquisa quantitativa (survey e Modelagem de Equações Estruturais) e instrumentos de 

pesquisa qualitativa (estudo de múltiplos casos). 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos, citam-se: 
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o Realizar uma survey e estudo de múltiplos casos para compreender as práticas de 

gestão de baixo carbono adotadas nas empresas estudadas; 

o Propor níveis de maturidade em adoção de práticas de baixo carbono; 

Com a finalidade de atingir os objetivos, faz-se necessária uma Revisão Bibliográfica 

(chamada aqui de Fundamentos Conceituais) dos conteúdos-chave da pesquisa. O próximo 

capítulo cobre esta necessidade. 
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2. FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 

 

A revisão bibliográfica cobre os principais desta pesquisa: 2.1. Práticas de gestão de baixo 

carbono; 2.2. Fatores humanos habilitadores para operações de baixo carbono; 2.3. Integrando 

Fatores Humanos e Operações Sustentáveis. 2.4. Visão Baseada em Recursos; 2.5. Projetos 

MDL e 2.6. Indústria da Biodiversidade. 

 

2.1.Práticas de gestão de baixo carbono 

 

O conceito de Gestão de Operações de Baixo Carbono (do inglês, Low-Carbon Operations 

Management – LCOM) está enraizado no conceito mais amplo de Gestão de Operações 

Sustentáveis (do inglês, Sustainable Operations Management – SOM) (BÖTTCHER; 

MÜLLER, 2015). 

Nas últimas décadas, a Gestão de Operações Sustentáveis ganhou destaque, por conta de 

diversas mudanças na sociedade e no meio empresarial – nos anos 90, o foco principal era na 

produtividade no uso dos recursos e na necessidade de utilizá-los de maneira mais eficiente 

(WALKER et al., 2014). A ideia era que o consumo de recursos na época não era viável para 

o futuro, já que caso em caso de manutenção desse consumo, seriam necessários três planetas 

para sustentar a situação (WEIZSÄCKER et al., 1997). 

O interesse na produtividade no uso de recursos era tipificado pelo desejo de ser competitivo e 

ambientalmente correto, ou seja, ser lucrativo e ganhar vantagem competitiva pela melhoria 

do desempenho empresarial (PORTER; VAN DE LINDE, 1995). 

Para Kleindorfer et al. (2005), a Gestão de Operações Sustentáveis consiste em um conjunto 

de habilidade e conceitos que permitem à organização se estruturar e gerenciar seus processos 

de negócio, visando a obtenção de retornos competitivos sem sacrificar as necessidades de 

stakeholders internos e externos (pensando também no impacto causado pelas organizações 

no meio ambiente e na sociedade). 

Trazendo a definição de SOM como suporte, Böttcher e Müller (2015) discorrem que o 

conceito de operações de baixo carbono consiste em integrar a eficiência de carbono no 

planejamento, execução e controle dos processos de negócio, com o objetivo de obter 

vantagem competitiva. Segundo eles, três práticas operacionais de baixo carbono merecem 

destaque, sendo relativas à: 
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o Produtos de baixo carbono: a criação de inovações de baixo carbono em produtos pode 

ser apoiada pela avaliação da pegada de carbono, por meio do mapeamento das 

emissões de GEEs durante todas as etapas do processo de desenvolvimento de 

produtos (JABBOUR et al., 2015). Os produtos de baixo carbono também se utilizam 

da abordagem de eco-design, isto é, a preocupação com a questão ambiental em todas 

as fases da elaboração de um novo produto. 

 

o Produção (ou processo) de baixo carbono: a adoção de novos processos de produção 

(otimizados) ou a melhoria dos já existentes são fatores fundamentais na tentativa de 

uma empresa para mitigar suas emissões de carbono – para isso, é essencial que a 

organização consiga identificar e mensurar os valores para melhorar a eficiência da 

gestão do carbono, assim, tais informações precisam ser coletadas em todo o processo 

produtivo (WONG et al., 2012; BOTTCHER; MÜLLER, 2015). Inovações no 

processo de desenvolvimento de produto que incorporam aspectos ambientais (as 

chamadas eco-inovações) podem ocorrer de duas formas complementares (JABBOUR 

et al., 2015), a saber: i. Design for Environment (DfE) (ou design voltado ao meio 

ambiente – em português): os atributos ambientais relativos ao produto, como por 

exemplo reciclagem, reuso e descarte, são tratados como objetivos a serem alcançados 

e não como restrições (PUJARI, 2006; JABBOUR et al., 2015); ii. Life Cycle Analysis 

(LCA) (ou Análise do Ciclo de Vida – em português): análise dos impactos relativos a 

todo o ciclo de vida de um produto, desde a aquisição de matérias-primas até o 

descarte ao final do processo (PUJARI, 2006; JABBOUR et al., 2015). 

 

o Logística de baixo carbono: o transporte de matérias-primas e produtos é uma das 

grandes fontes de emissão de carbono e é preocupação constante e crescente das 

organizações no que tange a mitigar o impacto no meio ambiente (SCHOLTENS; 

KLEINSMANN, 2011; BOTTCHER; MÜLLER, 2015) 

A gestão “verde” (ambientalmente correta) é operacionalizada por meio das práticas 

ambientais, sendo que as práticas de baixo carbono entram nesse conjunto. A pró-atividade 

ambiental consiste implementação voluntária de iniciativas e práticas que tem por finalidade a 

melhoria do desempenho ambiental em uma organização (GONZÁLEZ-BENITO; 

GONZÁLEZ-BENITO, 2006).  Os autores agruparam as práticas em três grupos:  
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o Práticas organizacionais e de planejamento: reflexo do contexto em que um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA ou EMS – Environmental Management System) foi 

desenvolvido e implantado);  

 

o Práticas operacionais: ocorrem por meio de alterações no sistema produtivo e de 

operações. São divididas em dois conjuntos: 1) práticas de produto (por exemplo: 

processo de desenvolver produtos mais “verdes” e 2) práticas de processo (por 

exemplo: desenvolvimento e implementação de métodos e processos operacionais de 

manufatura mais conscientes do ponto de vista ambiental). 

 
 

o Práticas comunicacionais: tem por finalidade comunicar as ações da organização 

voltadas ao meio ambiente,  

 

Jeswani et al. (2008) dividem as práticas de gestão de baixo carbono em dois grupos: i. 

atividades operacionais voltadas à eficiência energética e redução de GEEs e ii. atividades 

gerenciais. No grupo de atividades operacionais, encontram-se: 

o Melhoria na guarda / manutenção dos bens 

o Mudança na tecnologia do processo ou no processo ou na matéria-prima ou na 

especificação do produto 

o Instalação de equipamentos com eficiência energética 

o Encorajar os empregados a tomar iniciativas 

o Participação nos mecanismos de flexibilização do Protocolo de Kyoto (como o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, por exemplo) 

o Participação em programas voluntários 

o Alianças de pesquisa / acordos com outras empresas 

 

Já no grupo de atividades gerenciais, encontram-se: 

o Apoio / comprometimento da Alta Administração 

o Existência de um Sistema de Gestão Ambiental 

o Consciência organizacional a respeito de oportunidades de eficiência energética e 

objetivos para reduzir o consumo energético 

o Custo e uso energético analisado por benchmarking para estabelecimento dos 

objetivos 
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o Consciência organizacional a respeito dos impactos da mudança climática associados 

à atividade da empresa (auditoria de GEEs, políticas organizacionais sobre mudança 

climática) 

o Objetivos estabelecidos de redução de GEEs e alocação de responsabilidades 

o Divulgação pública de informações sobre GEEs  

 

A adoção de práticas ambientais varia conforme a consciência ambiental das organizações, 

que pode ser visualizada por meio do nível de maturidade ambiental (estágios evolutivos) 

(MURILLO-LUNA et al., 2011; JABOUR et al., 2014). Os trabalhos de Jabbour e Jabbour 

(2009), Jabbour (2010) e Teixeira et al. (2012) discorreram sobre o nível de maturidade da 

gestão ambiental em três estágios, a saber: 

 

1) Especialização funcional da dimensão ambiental (Estágio Reativo): organizações 

preocupadas com o custo de falhar em estar compliance com a legislação. Gestão 

ambiental vista como um custo adicional. 

2) Integração interna da dimensão ambiental (Estágio Preventivo): organizações 

preocupadas com o a redução de desperdícios e consumo de recursos. O foco principal 

ocorre pela a busca de eco-eficiência.  

3) Integração externa da dimensão ambiental (Estágio Proativo): gestão ambiental tratada 

como aspecto estratégico no que se refere à vantagem competitiva organizacional. 

Mudanças robustas nos processos e produtos podem ser desenvolvidas/implementadas. 
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Figura 2 – Características dos estágios evolutivos da gestão ambiental 

Fonte: JABBOUR e SANTOS (2006) 

 

Observa-se pela Figura 2 que a evolução da gestão ambiental na empresa está relacionada 

com a influência que esta desempenha na estratégia organizacional (JABBOUR e SANTOS, 

2006), ou seja, no nível de Especialização funcional da dimensão ambiental (estágio Reativo), 

a relevância estratégica da gestão ambiental é baixa. Por outro lado, no nível de Integração 

externa da dimensão ambiental, a gestão ambiental é totalmente estratégica, sendo 

considerada fonte de vantagem competitiva. 

Jeswani et al. (2008) também desenvolveu um framework de estágios evolutivos sobre a 

resposta empresarial no que tange se refere à mudança climática. Para ou autores, existem 4 

conjuntos que representam níveis de maturidade diferentes. São eles: 

o Empresas Indiferentes: empresas não preocupadas com aspectos e regulações 

ambientais, com baixo nível de consciência sobre os impactos da mudança climática, 

sendo que não desempenharam nem a primeira medida estratégica em relação à 

mudança climática, que seria o monitoramento de emissões de GEEs. Empresas não 

possuem Sistema de Gestão Ambiental formal, tendo apenas algumas atividades de 

eficiência energética pontuais pensando na redução de custos (JESWANI et al., 2008); 
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o Empresas Iniciantes: empresas que começaram algumas atividades operacionais, 

principalmente em eficiência energética, mas ainda precisam preparar os programas de 

gestão ambiental. A Alta Administração compromete apenas poucos recursos para 

atividades de proteção ao meio ambiente, focando apenas em projetos de baixo custo 

(JESWANI et al., 2008); 

o Empresas Emergentes: estão no meio do caminho entre as empresas Iniciantes e as 

Ativas. Geralmente possuem um comportamento de “siga o líder” e podem possuir um 

Sistema de Gestão Ambiental, porém não certificado externamente. Além disso, estão 

envolvidas em atividades externas, como acordos com órgãos reguladores para 

redução de GEEs e participação no comércio de emissões, por exemplo (JESWANI et 

al., 2008); 

o Empresas Ativas: empresas com um Sistema de Gestão Ambiental totalmente 

desenvolvido e integrado com a estratégia do negócio. Desenvolvem uma série de 

práticas operacionais (mudanças no processo ou na especificação de matérias-primas 

para reduzir emissões e substituição de parte do combustível por alternativas mais 

sustentáveis, como energia solar, eólica ou biomassa, por exemplo) e práticas 

gerenciais (identificação de oportunidades de melhoria e engajamento ativo com 

stakeholders externos: associações do setor, fornecedores, centros de pesquisa) 

(JESWANI et al., 2008). 

A relação entre estratégia e práticas “verdes” (ambientalmente corretas) foi discutida também 

por Garzella e Fiorentino (2014), o que culminou com a criação de um framework (Figura 3) 

para suportar: i. os processos de negócio que estão envolvidos na adoção de práticas “verdes” 

e ii. a execução de estratégias ambientais. Eles avaliaram os drivers da estratégia ambiental, 

explicando que há duas vias de pesquisa (2 teorias), a saber: 

o Teoria Institucional (relacionada à estratégia reativa): a empresa adota gestão verde 

para reduzir a ameaça de passivos e custos de compliance, (aumento de regulações) 

isto é, há trade-off entre o meio ambiente e o desempenho financeiro; 

o Visão Baseada em Recursos (relacionada à estratégia proativa): existe 

responsabilidade socioambiental da empresa, o que pode constituir uma capacidade 

que leva à vantagem competitiva (Hart, 1995), não havendo (ou mitiga-se) trade-off 

entre meio ambiente e desempenho financeiro. 
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A estratégia ambiental ocorre em dois níveis: i. nível corporativo: em que a empresa pode 

formular estratégias Sociais (papel da empresa na sociedade – vinculadas à missão/visão), 

estratégias de Portfólio (em quais mercados atuar) e estratégias Financeiras (decisões de 

investimento/financiamento) e ii. nível de negócio: a empresa busca atingir vantagem 

competitiva na escolha entre diferenciação ou custos (o que influencia o desenvolvimento de 

produtos e processos “verdes”) (GARZELLA; FIORENTINO, 2014). 

Garzella e Fiorentino (2014) propuseram quatro etapas para a integração de políticas de 

gestão verde no processo estratégico (Figura 3): i. formulação da estratégia ambiental, ii. 

alinhamento entre estratégia ambiental e práticas; iii. resultados ambientais, iv. resultados 

financeiros e competitivos. 

 

Figura 3 – Framework para a tomada de decisão em Gestão Verde 

Fonte: Adaptado de Garzella e Fiorentino (2014) 

 

Se por um lado existem as práticas de baixo carbono, por outro há barreiras que impedem e/ou 

dificultam a implementação de tais práticas. De forma mais abrangente, existem estudos que 

visam identificar as barreiras à gestão “verde” (HILLARY, 2004; CHAN, 2008; CHAN, 

2011; MURILLO-LUNA et al., 2011).  
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Tais barreiras podem ser internas ou externas – Chan (2008), por exemplo, discorre sobre 

barreiras internas (1 a 4) e externas (5 a 8): 1. Recursos, 2. Entendimento e percepção, 3. 

Implementação, 4. Cultura da empresa, 5. Certificadores, 6. Barreiras Financeiras / 

Econômicas, 7. Fraquezas institucionais e 8. Apoio – e influenciam negativamente a adoção 

da gestão “verde” nas organizações, atuando como um fato inibidor (JABBOUR et al., 2016; 

HILLARY, 2004).  

Liu (2014), discorrendo especificamente sobre gestão de baixo carbono, propôs um 

framework em que analisa quatro classes principais de barreiras, sendo elas:  

o Barreiras culturais: Comportamento organizacional, personalidades e valores. 

o Barreiras de contexto: o contexto social estabelece o ambiente de operação da empresa 

e afeta os valores dos consumidores, como por exemplo a consciência quanto ao 

fenômeno da mudança climática e percepção de riscos associados. 

o Barreiras regulatórias: políticas públicas e contato com diferentes níveis 

governamentais 

o Barreiras estruturais: estrutura e procedimentos organizacionais que influenciam as 

operações e o direcionamento da estratégia. 

No próximo tópico são analisados os fatores humanos que habilitam (ou promovem) as 

operações de baixo carbono. 

 

2.2. Fatores humanos habilitadores para operações de baixo carbono 

 

Qualquer iniciativa de gestão ambiental na empresa precisa de suporte dos funcionários da 

organização (JACKSON et al., 2011). Se a empresa deseja ser mais consciente 

ambientalmente e empreende ações para isso, tais ações devem ser apoiadas por fatores 

humanos (de recursos humanos) (DAILY e HUANG, 2001; JABBOUR et al. 2015). Além 

disso, o capital humano é essencial para que as empresas tenham sucesso, e o desafio de obter 

e manter profissionais talentosos faz com que as empresas busquem ferramentas / ações para 

se diferenciarem dos concorrentes (LEITE et al., 2018). 

Jabbour et al. (2015) elaboraram um quadro resumo sobre os fatores humanos críticos de 

sucesso (FHCS ou HCSF – do inglês: Human Critical Success Factors) para a promoção bem 
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sucedida de práticas de gestão ambiental (Quadro 1) e os mais frequentes fatores que 

aparecem na literatura analisada foram: 1) apoio da Alta Administração para práticas 

ambientais, 2) treinamento ambiental, 3) empoderamento de empregados aplicado a questões 

ambientais, 4) trabalho em equipe ambiental (times “verdes”), 5) avaliação de desempenho e 

recompensas baseadas em critérios ambientais, 6) engajamento dos empregados apoiando a 

gestão ambiental, 7) cultura organizacional ambiental e 8) aprendizagem organizacional 

ambiental. 

Para Jabbour et al. (2005), tais aspectos são considerados fatores humanos críticos de sucesso, 

baseando-se nos trabalhos de Schuler e Jackson (1987), Laursen e Foss (2003), Jimenez-

Jimenez e Sanz-Valle (2005). Esta pesquisa adota essa nomenclatura ao tratar os fatores 

humanos, já que são recursos importantes para a criação de valor nas organizações.



1 

 

 

Quadro 1 - Fatores humanos críticos de sucesso para a promoção bem sucedida de práticas de gestão ambiental 

 
 

Fonte: JABBOUR et al., 2015 

 

 

Apoio da Alta 

Administração 

para atividades 

ambientais

Análise e 

descrição 

ambiental de 

cargos 

Seleção e 

recrutamento 

ambiental

Treinamento 

ambiental

Empoderamento 

de empregados 

aplicado a 

questões 

ambientais

Trabalho em 

equipe 

ambiental 

(times "verdes)

Avaliação de 

desempenho e 
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baseadas em 
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ambientais

Engajamento 

dos 

empregados 

apoiando a 

gestão 

ambiental

Cultura 

organizacional 

ambiental

Aprendizagem 

organizacional 

ambiental

Hunt e Auster (1990)

Dechant e Altman (1994)

Wehrmeyer (1996)

Strachan (1997)

Berry e Rondinelli (1998)

Denton (1999) 

Kitazawa e Sarkis (2000)

Stone (2000)

Beard e Rees (2000)

Daily e Huang (2001)

Griffiths e Petrick (2001)

Boiral (2002)

Ramus (2002)

Hilson e Nayee (2002)

Brío e Junquera (2003)

Rothenberg (2003)

Fernández et al. (2003)



18 

 

Quadro 2 - Fatores humanos críticos de sucesso para a promoção bem sucedida de práticas de gestão ambiental (continuação) 

 
 

Fonte: JABBOUR et al., 2015 
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Govindarajulu e Daily (2004)

Zobel e Burman (2004)

Johnson e Walck (2004)

Zutshi e Sohal (2004)

Pujari et al. (2004)

Triana e Ortolano (2005)

Wee e Quazi (2005)

Stone (2006) 

González-Benito e González-

Benito (2006)

Brío et al. (2007)

Daily et al. (2007)

Unnikrishnan e Hegde (2007)

Massoud et al. (2008)

Jabbour e Santos (2008)

Sammalisto e Brorson (2008)

Jabbour et al. (2010)

Renwick et al. (2013)
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Daily e Huang (2001), por exemplo, discorreram sobre a contribuição de cinco fatores para 

humanos para o desempenho ambiental (apoio da Alta Administração, treinamento, 

participação dos empregados, trabalho em equipe e relação entre desempenho e recompensas). 

Entre os trabalhos analisados, observa-se que Griffiths e Petrick (2001) e Stone (2006) foram 

os únicos que estudaram os 10 fatores humanos levantados. Por outro lado, Wehrmeyer 

(1996) foi a pesquisa com o menor número de fatores estudados. Além disso, pode-se notar 

que entre todos os trabalhos, os fatores que mais aparecem (frequência maior) são: cultura 

organizacional ambiental (28 vezes), empoderamento de empregados aplicado a questões 

ambientais (27 vezes) e engajamento dos empregados apoiando a gestão ambiental (25 vezes); 

já os fatores que menos aparecem são: análise e descrição ambiental de cargos (4 vezes) e 

seleção e recrutamento ambiental (também 4 vezes). 

Nos próximos parágrafos, há subseções dedicadas a cada uma das 10 variáveis analisadas por 

Jabbour et al. (2015), a saber: 1. Apoio da Alta Administração para atividades ambientais, 2. 

Análise e descrição ambiental de cargos, 3. Seleção e recrutamento ambiental, 4. Treinamento 

ambiental, 5. Empoderamento de empregados aplicado a questões ambientais, 6. Trabalho em 

equipe ambiental (times "verdes"), 7. Avaliação de desempenho e recompensas baseadas em 

critérios ambientais, 8. Engajamento dos empregados apoiando a gestão ambiental, 9. Cultura 

organizacional ambiental, 10. Aprendizagem organizacional ambiental. 

2.2.01. Apoio da Alta Administração para atividades ambientais 

Para Daily e Huang (2001) o apoio da alta administração envolve quatro aspectos 

fundamentais:  

o Comunicação da política, do plano e de outras informações relevantes aos 

funcionários; 

o Recompensas e empoderamento (empowerment) aos empregados para que correções 

sejam realizadas e o aprimoramento contínuo ocorra; 

o Análise de como os programas estão se desenvolvendo; 

o Suporte à mudança cultural para que os projetos sejam implementados e 

operacionalizados. 

Jabbour, Maurício e Jabbour (2017) afirmam , baseados em outros estudos (entre eles: 

SAMBASIVAN; FEI (2008), CHIN; CHAN; LAM (2008), HU; HSU (2010), ROUTROY; 
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PRADHAN (2013), PATIL; KANT (2013), BHATTACHARYA et al. (2014)) que o apoio da 

Alta Administração é fundamental para assegurar a conscientização e o comprometimento 

com a implementação de uma visão política corporativa que leve em consideração a temática 

ambiental em toda a organização (já que o planejamento estratégico deveria incorporar 

questões ambientais). Além disso, o suporte financeiro e de outros recursos devem ser 

proporcionados (JABBOUR; MAURÍCIO; JABBOUR, 2017). 

2.2.02. Análise e descrição ambiental de cargos 

Huffman e Klein (2013) destacam que as organizações estão em um processo de 

amadurecimento no que tange a integração entre as competências técnicas e quesitos de 

sustentabilidade no processo de seleção e recrutamento de funcionários.  

Segundo os autores, elementos que ligam os candidatos a questões ambientais ainda não são 

aqueles que determinam a escolha na contratação, nem mesmo são levados fundamentalmente 

como premissa em fases iniciais de seleção. Contudo, candidatos que tenham experiência, 

conhecimento ou que apresentem preocupação pelo tema já são tidos como preferenciais em 

situações semelhantes a desempate, tornando, em última instância, o tema um diferencial em 

favor de um pretendente à vaga. 

2.2.03. Seleção e recrutamento ambiental 

Lacy et al. (2009) enfatizam que as preocupações com sustentabilidade estão mudando 

constantemente e que não só a empresa se sente atraída por candidatos com bagagem em 

sustentabilidade, mas que funcionários que guardam valores de sustentabilidade podem ser 

atraídos por organizações que valorizam o tema, criando um laço de comprometimento e 

propósito que gera alto desempenho. Essa afirmação corrobora com os trabalhos de Mandip 

(2012) e Bauer e Aiman-Smith (1996) que avaliam a situação dos melhores estudantes de 

graduação darem preferência às empresas com histórico e reputação em desempenho 

ambiental para iniciarem suas carreiras profissionais.  

Jabbour et al. (2012) afirmam que o investimento em empregados qualificados possibilita 

uma maior predisposição de colaboração por parte de empregados de diferentes 

departamentos, o que evidencia outro benefício de empregados qualificados do ponto de vista 

ambiental. 
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Dmochowski et al. (2016) citam que a preocupação com a agenda de sustentabilidade faz com 

que inclusive instituições de ensino superior se esforcem para incluir no currículo escolar 

questões que aperfeiçoam alunos na temática, desenvolvendo o futuro profissional sob a 

aposta de que as organizações veem valor no empregado que integra esses assuntos em sua 

ocupação funcional. 

2.2.04. Treinamento ambiental 

De acordo com Vidal-Salazar, Cordón-Pozo e Ferrón-Vílchez (2012), há diversos estudos que 

destacaram a importância de os gestores possuírem treinamento ambiental para desenvolver 

comportamentos ambientalmente mais corretos (BUYSSE; VERBEKE, 2003; HENRIQUES; 

SADORSKY, 1999; HILLARY, 2004). Ademais, outras pesquisas avaliaram os efeitos do 

treinamento ambiental nos empregados na implementação de práticas ambientais avançadas 

(JABBOUR; SANTOS, 2008; HART, 1995; HUNT; AUSTER,1990). 

Srivastava e Shree (2018) argumentam que para melhorar o conhecimento e as habilidades 

dos empregados, as organizações precisam elaborar programas de desenvolvimento, sendo o 

treinamento bastante utilizado. Tang et al. (2018), por exemplo, desenvolveram o treinamento 

ambiental ao criar programas de treinamento em gestão ambiental para fomentar o 

envolvimento emocional dos participantes (empregados), além de contribuir com 

conhecimentos sobre o meio ambiente, atitudes, conscientização e competências em gestão 

ambiental. 

2.2.05. Empoderamento (empowerment) de empregados aplicado a questões ambientais 

O empoderamento (empowerment) está vinculado à preceitos organizacionais modernos 

(como horizontalidade das estruturas e flexibilidade organizacional), que proporcionam 

agilidade ao processo de tomar decisões, além de aprimorar a capacidade de resolver 

problemas (DAILY; BISHOP; STEINER, 2007). 

Nejati, Rabiei e Jabbour (2017) verificaram em seu estudo a importância do empowerment (o 

processo de empoderamento) de empregados aplicado a questões ambientais no apoio à 

cadeia de suprimentos "verde" das empresas. 
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2.2.06. Trabalho em equipe ambiental (times "verdes") 

As contribuições individuais para os esforços de meio ambiente de uma entidade são 

importantes, mas não são únicas, já que o trabalho em equipe é necessário para uma gestão 

ambiental eficaz (DAILY; BISHOP; STEINER, 2007). 

Segundo Daily, Bishop e Steiner (2007), dada a complexidade dos problemas ambientais, 

estes não podem ser solucionados exclusivamente por projetos individuais, e requerem 

trabalho em equipe (os chamados "green teams" - equipes "verdes" em português). 

2.2.07. Avaliação de desempenho e recompensas baseadas em critérios ambientais 

A avaliação de desempenho baseada em critérios ambientais tem como objetivo principal a 

mensuração dos padrões de desempenho ambiental nas diversas unidades da empresa 

(RENWICK; REDMAN; MAGUIRE, 2012). 

Renwick, Redman e Maguire (2012) dissertam que o relacionamento entre o âmbito 

estratégico (estratégia ambiental) e a dimensão de recursos humanos é realidade para algumas 

empresas como a Du Pont, por exemplo. Tem-se aqui um exemplo claro de avaliação de 

desempenho e recompensas baseadas em critérios ambientais: há prêmios e recompensas 

monetários e estes estão relacionados ao alcance de metas de desempenho ambiental 

(RENWICK; REDMAN; MAGUIRE, 2012). 

2.2.08. Engajamento dos empregados apoiando a gestão ambiental 

O engajamento (ou participação) dos empregados em apoiar a temática ambiental relaciona-se 

à criação de processos na organização que assegurem a viabilidade de participação dos 

empregados em propor sugestões e resolver problemas relativos à questões ambientais da 

organização (BRÍO; FERNÁNDEZ; JUNQUERA, 2007). 

A participação dos empregados (o engajamento) depende de alguns fatores. Ramus (2002) 

evidencia alguns aspectos que são importantes no processo de envolvimento dos empregados 

em apoiar questões ambientais:  

o Comunicação ambiental: usar da abordagem democrática para fomentar a 

comunicação dos empregados; 
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o Construção de competência ambiental: encorajar que os empregados desenvolvam a 

competência ambiental; 

o Gestão dos objetivos ambientais: dividir com todos os empregados os objetivos 

ambientais, bem como as responsabilidades; 

o Recompensas atreladas à temática ambiental: gratificar/bonificar para reforçar a 

questão ambiental; 

o Eco-inovações ("green innovations"): ser receptivo quanto à novas ideias, encorajando 

os empregados a serem criativos/inovadores na busca por soluções de problemas 

ambientais. 

 

Para Proctor et al. (2018), o engajamento envolve 3 Cs: Conexão (sempre se engaja a algo ou 

alguém); Comprometimento (importante quando os tempos são difíceis); e Comunicação 

(envolve ouvir e falar).  

2.2.09. Cultura organizacional ambiental 

O conceito de cultura organizacional ambiental passa pelo conceito de estratégia ambiental, já 

que a cultura pode ser entendida como o conjunto de iniciativas e fatores verdes (internos e 

externos) que influenciam a implementação da estratégia ambiental (EVANGELISTA, P.; 

COLICCHIA, C.; CREAZZA, 2017; WU et al., 2014). 

Segundo Wan Ahmad et. al (2016), o desenvolvimento de uma cultura organizacional que 

promova a colaboração e a atitude proativa entre os empregados (independentemente do 

nível) é fundamental  no exercício de  colocar as estratégias ambientais em prática. 

Assim, é essencial que a Alta Administração saiba da relevância da cultura organizacional, 

uma vez que estruturas rígidas ("fossilizadas") podem demorar mais para responderem à 

mudanças. Dessa forma, para assegurar uma implementação mais eficaz de programas 

ambientais e de baixo carbono, por exemplo, poderiam trabalhar com estruturas mais flexíveis 

(de maior responsividade) (DAILY; HUANG, 2001). 

2.2.10. Aprendizagem organizacional ambiental 

Para que as organizações se adaptem às mudanças (internas e externas), é fundamental que 

haja aprendizagem organizacional (CASEY, 2005). 
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A aprendizagem organizacional pode ser conceituada como um processo em que existe 

dinamicidade que ultrapassa o nível de conhecimento que uma organização atinge em um 

determinado momento no tempo - assim, é produzida dentro da organização, sendo que o 

conhecimento organizacional é oriundo da  forma como os membros da empresa interpretam, 

compreendem e assimilam informações internas existentes (tácitas ou explícitas) (DIXON; 

MEYER; DAY,2007). 

Como consequências do aprendizado organizacional, as organizações conseguem criar ações e 

rotinas que determinam o comportamento dos empregados. Dessa forma, tem-se a promoção 

de novas habilidades e geração de novos conhecimentos (VIDAL-SALAZAR; CORDÓN-

POZO; FERRÓN-VÍLCHEZ, 2012). 

Se os processos de inovação tradicionais se fundamentam nos processos de aprendizagem 

organizacionais, o mesmo ocorre para os processos de inovação ambiental, porém 

embasando-se na aprendizagem organizacional ambiental (JACOMOSSI; DEMAJOROVIC, 

2017). 

Jacomossi e Demajorovic (2017) levantaram as dimensões e características da inovação 

ambiental (Quadro 3), evidenciando assim, os determinantes da inovação ambiental. 

Dimensão Características 

Usuário 

A aceitação, por parte dos usuários, em função dos benefícios que a 

utilização do produto representa, constitui um importante indutor de 

inovação ambiental. 

Gestão Ambiental 

Pode-se traduzir por programas de gerenciamento, como ISO 14001, no 

uso de tecnologia de prevenção e controle e de outras ferramentas de 

gestão que melhorem a performance ambiental. 

Pensamento 

estratégico 

Caracteriza-se pela introdução de preocupações ambientais no escopo 

estratégico da organização, que inclusive se encontra declarado na 

missão e visão do negócio e desdobrado para todos os níveis 

organizacionais. 

P&D disseminado 

em redes de 

cooperação 

Os esforços cooperados entre empresas e redes de clientes e 

fornecedores situados numa mesma cadeia produtiva, além de 

universidades, impelem que se busque soluções compartilhadas entre 

esses atores. 

Regulação 
A legislação se apresenta como forte indutor à introdução de inovações 

ambientais de produtos. 

Quadro 3 - Dimensões e características da inovação ambiental 

Fonte: Jacomossi e Demajorovic (2017) 
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Na próxima seção apresenta-se uma integração entre fatores humanos e operações 

sustentáveis. 

2.3. Integrando Fatores Humanos e Operações Sustentáveis 

 

Como foi visto anteriormente, o conceito de Gestão de Operações de Baixo Carbono (do 

inglês, Low-Carbon Operations Management – LCOM) está inserido no conceito mais amplo 

de Gestão de Operações Sustentáveis (do inglês, Sustainable Operations Management – 

SOM) (BÖTTCHER; MÜLLER, 2015). Com o intuito de verificar como os fatores humanos 

integram-se às operações sustentáveis (operações de baixo carbono) no que se refere à 

publicações internacionais, desenvolveu-se uma revisão sistemática de literatura – sistemática 

com o intuito de reunir, analisar e interpretar de maneira acurada os estudos pertinentes à 

pesquisa (ROUSSEAU; MANNING; DENYER, 2008). 

Assim, par alcançar o objetivo de compreender como as publicações relação entre fatores 

humanos e Operações Sustentáveis, foi desenvolvida uma revisão sistemática da literatura 

(COOPER; SCHINDLER, 2011) dos artigos que tratam desse tema publicados no banco de 

dados Web of Science. 

Para a coleta dos artigos, foram selecionadas 5 categorias: Management, Business, 

Economics, Operations Research Management Science and Green Sustainable Science 

Technology, após verificação que eram as categorias que mais tinham adequação ao fenômeno 

estudado. Além disso, foi realizada uma análise para verificar se todos discutiam fatores 

humanos e operações sustentáveis sob a perspectiva da gestão. Alguns papers foram 

excluídos, pois não discutiram os tópicos conjuntamente ou não tiveram uma perspectiva 

gerencial. A Tabela 1 mostra as strings de pesquisa, os resultados primários da pesquisa e o 

número de artigos restantes considerados para a revisão sistemática. 

Tabela 1 - Resultados do processo de busca e artigos restantes após análise 

Palavras utilizadas como tópicos no 

mecanismo de busca   

(strings de busca) 

Resultados 

primários (número 

de artigos) 

Estudos 

remanescentes 

(5 categorias) 

Estudos 

remanescentes 

 (Análise final) 

(human) AND ("sustainable operation*") 45 22 15 

(human) AND  (sustainable practice*") 129 34 13 
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Um framework de classificação foi desenvolvido usando códigos de números e letras para 

agrupar e analisar os trabalhos (codificação). As dimensões de classificação foram (Tabela 2): 

(1) Ênfase, codificada em uma escala A-B; 

(2) Aspectos, codificados A-C; 

(3) Método de Pesquisa, codificado em uma escala A-B; 

(4) Desenho ou técnica de pesquisa, codificada em uma escala A-F; 

(5) Abordagem, codificada em uma escala A-B; 

(6) Foco, codificado em escala A-C; 

(7) Origem, codificada em uma escala de A-E. 

Tabela 2 - Framework com classificação e códigos utilizados na análise 

Dimensão Classificação Código 

(1) Ênfase(discussão) 

Gestão de Recursos Humanos como 

ênfase central 
1A 

Gestão de Recursos Humanos como 

suporte para outras discussões 
1B 

(2)Aspectos 

Técnico 2A 

Humano 2B 

Gerencial 2C 

(3) Método de pesquisa 
Qualitativo 3A 

Quantitativo 3B 

(4) Desenho ou técnica de pesquisa 

Estudo de caso 4A 

Entrevista 4B 

Survey 4C 

Grupo Focal 4D 

Revisão de literatura 4E 

Simulação / Programação / Outros 4F 

(5)Abordagem 
Teórico / Conceitual 5A 

Empírico 5B 

(6) Foco 

Economias emergentes 6A 

Países desenvolvidos 6B 

Não aplicável 6C 

(7) Origem 

América do Norte e Central 7A 

América Latina 7B 

Europa 7C 

Ásia e Oceania 7D 

África 7E 

Fonte: Adaptado de Liboni-Amui et al. (2017) 
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O resultado da coleta dos artigos está dividido em duas partes. Primeiro, evidenciam-se os 

resultados do sistema de classificação (codificação). Posteriormente, apresentam-se os 

resultados individualmente para cada dimensão, culminando com a construção de gaps de 

pesquisa no que se refere à integração dos assuntos discutidos. 

2.3.01. Resultados do sistema de classificação 

Após a análise dos artigos, vinte e oito artigos foram escolhidos para serem classificados. Eles 

foram publicados entre 2011 e 2018 - apenas dois publicados em 2018 (Figura 4). Nesse 

contexto, o assunto é recente e ainda pouco explorado na literatura, mas tem crescido nos 

últimos anos. 

 

Figura 4 - Número de artigos por ano 

A Tabela 3 mostra uma descrição (título, autores e ano) dos artigos analisados. A Tabela 4 

mostra as codificações para a revisão sistemática desenvolvida e a Tabela 5 descreve um 

breve resumo para cada um dos vinte e oito artigos. 

Tabela 3 - Artigos utilizados na revisão sistemática 

Título Autores Ano 

Sustainability and ethics as attraction factor and talent 

retaining, the case of the companies in Brazil 

Leite, ACDF; Pinto, 

PDF; Nunes, JD 
2018 

Organizational Sustainability Practices: A Study of the 

Firms Listed by the Corporate Sustainability Index 

Batista, AAD; de 

Francisco, AC 
2018 

Envisioning the invisible: Understanding the synergy 

between green human resource management and green 

supply chain management in manufacturing firms in Iran 

in light of the moderating effect of employees' resistance 

to change 

Nejati, M; Rabiei, S; 

Jabbour, CJC 
2017 

Examining the effect of external pressures and 

organizational culture on shaping performance 

measurement systems (PMS) for sustainability 

benchmarking: Some empirical findings 

Dubey, R; 

Gunasekaran, A; 

Childe, SJ; 

Papadopoulos, T; 

2017 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 1 1

5

7

4

7

2



28 

 

Hazen, B; Giannakis, 

M; Roubaud, D 

Safety Reloaded: Lean Operations and High 

Involvement Work Practices for Sustainable Workplaces 

Camuffo, A; De 

Stefano, F; Paolino, C 
2017 

Critical success factors and green supply chain 

management proactivity: shedding light on the human 

aspects of this relationship based on cases from the 

Brazilian industry 

Jabbour, CJC; 

Mauricio, AL; 

Jabbour, ABLD 

2017 

Boundary objects, power, and learning: The matter of 

developing sustainable practice in organizations 

Hawkins, B; Pye, A; 

Correia, F 
2017 

Future Professionals: A Study of Sustainable Behavior 

Lohn, VM; Tezza, R; 

Alperstedt, GD; 

Campos, LMS 

2017 

Assessing green human resources management practices 

in Palestinian manufacturing context: An empirical study 

Masri, HA; Jaaron, 

AAM 
2017 

Green training and green supply chain management: 

evidence from Brazilian firms 

Teixeira, AA; Jabbour, 

CJC; Jabbour, ABLD; 

Latan, H; de Oliveira, 

JHC 

2016 

Green Human Resource Management and Green Supply 

Chain Management: linking two emerging agendas 

Jabbour, CJC; 

Jabbour, ABLD 
2016 

Human resource and customer benefits through 

sustainable operations 

Longoni, A; Cagliano, 

R 
2016 

Using human resource activities to implement 

sustainability in SMEs 

Langwell, C; Heaton, 

D 
2016 

Organizational context and the implementation of 

environmental and social practices: what are the linkages 

to manufacturing strategy? 

Galeazzo, A; Klassen, 

RD 
2015 

Corporate sustainability and economic performance in 

small and medium sized enterprises 

Tomsic, N; Bojnec, S; 

Simcic, B 
2015 

IT impact on talent management and operational 

environmental sustainability 

Benitez-Amado, J; 

Llorens-Montes, FJ; 

Fernandez-Perez, V 

2015 

Green product development and performance of 

Brazilian firms: measuring the role of human and 

technical aspects 

Jabbour, CJC; Jugend, 

D; Jabbour, ABLDS; 

Gunasekaran, A; 

Latan, H 

2015 

Dynamic modeling of sustainable operation in green 

manufacturing environment 
Orji, IJ; Wei, S 2015 

Corporate Social Responsibility in the Process of 

Attracting College Graduates 

Barrena-Martinez, J; 

Lopez-Fernandez, M; 

Marquez-Moreno, C; 

Romero-Fernandez, 

PM 

2015 

Whose Job Is That? Saving the Biosphere Starts at Work 
Brennan, L; Binney, 

W; Hall, J; Hall, M 
2015 

Synergizing an ecosphere of lean for sustainable 

operations 

Wong, WP; Wong, 

KY 
2014 

Factor analysis and structural equation modelling of 

sustainable behaviour in contaminated land remediation 

Hou, DY; Al-Tabbaa, 

A; Chen, HQ; Marnic, 

I 

2014 

Incentivising employee sustainability behaviour through 

human resource management 
Leidner, S 2014 

Implementing Sustainable Practices in Restaurants: A 

Mixed Methods Evaluation of General Managers' 
Salzberg, A 2014 
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Motivations in the Richmond Metropolitan Area of 

Virginia 

Water conservation as a tool to support sustainable 

practices in a Brazilian public university 

Marinho, M; 

Goncalves, MD; 

Kiperstok, A 

2014 

Supply Chain Integration for Sustainability Faces 

Sustaining ICT Problems 

Wortmann, H; Alblas, 

AA; Buijs, P; Peters, 

K 

2013 

Evaluation Model For the Sustainable Use of 

Information Technology 
Martins, P; Grilo, A 2012 

Shareholder value versus stakeholder values: CSR and 

financialization in global food firms 
Jones, B; Nisbet, P 2011 

 

Tabela 4 - Resultados da categorização (revisão sistemática) 

Autores Ênfase Aspectos Método 

Técnica 

de 

Pesquisa 

Abordagem Foco Origem 

Leite, ACDF; Pinto, 

PDF; Nunes, JD 
1A 2B, 2C 3A 4E 5A 6A 7B 

Batista, AAD; de 

Francisco, AC 
1B 

2A, 2B, 

2C 
3A 4F 5B 6A 7B 

Nejati, M; Rabiei, S; 

Jabbour, CJC 
1A 2B, 2C 3B 4F 5B 6A 7C, 7D 

Dubey, R; Gunasekaran, 

A; Childe, SJ; 

Papadopoulos, T; Hazen, 

B; Giannakis, M; 

Roubaud, D 

1A 2B, 2C 3B 4C 5B 6A 7A, 7C 

Camuffo, A; De Stefano, 

F; Paolino, C 
1A 2A, 2B 3B 4F 5B 6B 7C 

Jabbour, CJC; Mauricio, 

AL; Jabbour, ABLD 
1A 2A, 2B 3A 4A 5A 6A 7B, 7C 

Hawkins, B; Pye, A; 

Correia, F 
1A 2B 3A 4A 5A 6B 7C 

Lohn, VM; Tezza, R; 

Alperstedt, GD; Campos, 

LMS 

1A 2B, 2C 3B 4C 5B  6A 7B 

Masri, HA; Jaaron, 

AAM 
1A 

2A, 2B, 

2C 
3A, 3B 4B, 4C 5A, 5B 6A 7D 

Teixeira, AA; Jabbour, 

CJC; Jabbour, ABLD; 

Latan, H; de Oliveira, 

JHC 

1A 2A, 2B 3B 4C 5B 6A 7B 

Jabbour, CJC; Jabbour, 

ABLD 
1A 2A, 2B 3A 4E 5A 6C 7B 

Longoni, A; Cagliano, R 1A 2B, 2C 3B 4C 5B 6B 7B 

Langwell, C; Heaton, D 1A 2B 3A 4B 5A 6B 7A 

Galeazzo, A; Klassen, 

RD 
1B 

2A, 2B, 

2C 
3B 4C 5B 6B 7A 
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Tomsic, N; Bojnec, S; 

Simcic, B 
1B 2A, 2C 3B 4C 5B 6B 7C 

Benitez-Amado, J; 

Llorens-Montes, FJ; 

Fernandez-Perez, V 

1A 2A, 2B 3B 4C 5B 6B 7C 

Jabbour, CJC; Jugend, 

D; Jabbour, ABLDS; 

Gunasekaran, A; Latan, 

H 

1A 2A, 2B 3A, 3B 4F 5A, 5B 6A 
7A, 7C, 

7D 

Orji, IJ; Wei, S 1B 2A, 2C 3A, 3B 4B, 4F 5A, 5B 6A 7D 

Barrena-Martinez, J; 

Lopez-Fernandez, M; 

Marquez-Moreno, C; 

Romero-Fernandez, PM 

1A 2B 3B 4C 5B 6B 7C 

Brennan, L; Binney, W; 

Hall, J; Hall, M 
1A 2B, 2C 3B 4F 5B 6B 7D 

Wong, WP; Wong, KY 1A 2A, 2B 3A, 3B 4A, 4F 5A, 5B 6A 7D 

Hou, DY; Al-Tabbaa, A; 

Chen, HQ; Marnic, I 
1B 2A, 2B 3B 4C 5B 6C 7A, 7C 

Leidner, S 1A 2B, 2C 3A 4E 5A 6C 7C 

Salzberg, A 1B 2B, 2C 3A, 3B 4A, 4F 5A, 5B 6B 7ª 

Marinho, M; Goncalves, 

MD; Kiperstok, A 
1B 2A, 2C 3A 4A 5B 6A 7B 

Wortmann, H; Alblas, 

AA; Buijs, P; Peters, K 
1B 2A, 2C 3A 4B 5B 6B 7C 

Martins, P; Grilo, A 1B 2A, 2C 3A 4A 5B 6B 7C 

Jones, B; Nisbet, P 1B 2A, 2C 3A 4A 5B 6B 7C 

 

Tabela 5 - Breve resumo dos artigos 

 Autores Breve resumo 

LEITE, ACDF; PINTO, PDF; 

NUNES, JD 

O trabalho tem como objetivo avaliar práticas sustentáveis e como elas podem 

influenciar na capacidade de atração e retenção de talentos. 

BATISTA, AAD; DE 

FRANCISCO, AC 

O artigo tem como objetivo identificar as práticas sustentáveis realizadas pelas 

grandes corporações (que constam no mercado acionário brasileiro) na 

implementação da sustentabilidade organizacional. 

NEJATI, M; RABIEI, S; 

JABBOUR, CJC 

O objetivo da pesquisa é avaliar a ligação entre a gestão de recursos humanos 

"verde" e a gestão da cadeia de suprimento "verde", analisando a resistência 

dos empregados à mudança como efeito moderador. 

DUBEY, R; GUNASEKARAN, A; 

CHILDE, SJ; PAPADOPOULOS, 

T; HAZEN, B; GIANNAKIS, M; 

ROUBAUD, D 

Este estudo avalia como as pressões institucionais motivam as organizações a 

modelar sistemas de mensuração de desempenho para benchmarking de 

sustentabilidade. 

CAMUFFO, A; DE STEFANO, F; 

PAOLINO, C 

Esta pesquisa aplica análises de regressão para avaliar os efeitos de Operações 

Lean, Práticas de trabalho de alto envolvimento e comportamentos de gestão 

de segurança ocupacional. 

JABBOUR, CJC; MAURICIO, 

AL; JABBOUR, ABLD 

Este estudo tem como objetivo identificar a relação entre fatores críticos de 

sucesso e a adoção de práticas de gerenciamento da cadeia de suprimento verde 

para alguns fabricantes de baterias automotivas localizados no Brasil. 

HAWKINS, B; PYE, A; 

CORREIA, F 

Este artigo mostra como as relações de poder permitem e impedem as 

"affordances" (oportunidades), dentro de um contexto de práticas sustentáveis. 
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LOHN, VM; TEZZA, R; 

ALPERSTEDT, GD; CAMPOS, 

LMS 

A pesquisa analisa o comportamento sustentável de potenciais profissionais no 

Brasil, utilizando uma abordagem multidimensional. 

MASRI, HA; JAARON, AAM 

O artigo avalia e mede o impacto das práticas de Gestão de Recursos Humanos 

Verde nas organizações manufatureiras sobre o desempenho ambiental na 

Palestina. 

TEIXEIRA, AA; JABBOUR, CJC; 

JABBOUR, ABLD; LATAN, H; 

DE OLIVEIRA, JHC 

A pesquisa analisa a relação entre o treinamento verde e as cadeias de 

suprimentos verdes em empresas brasileiras com certificação IS0 14001. 

JABBOUR, CJC; JABBOUR, 

ABLD 

O artigo mostra um framework para o relação entre o Gerenciamento de 

Recursos Humanos Verde e o Gerenciamento da Cadeia de Suprimento Verde. 

LONGONI, A; CAGLIANO, R 
O artigo avalia a relação entre operações sustentáveis, recursos humanos e 

benefícios para o cliente. 

LANGWELL, C; HEATON, D 

O estudo analisa como as PMEs (Pequenas e Médias Empresas) que já 

participavam de programas de sustentabilidade reconhecidos estavam usando 

práticas de RH para implementar a sustentabilidade. 

GALEAZZO, A; KLASSEN, RD 
O artigo avalia a relação entre a estratégia de manufatura, a sustentabilidade, o 

contexto organizacional e a implementação de práticas ambientais e sociais. 

TOMSIC, N; BOJNEC, S; 

SIMCIC, B 

O artigo avalia a relação entre sustentabilidade corporativa e desempenho 

econômico, utilizando algumas variáveis de controle, tais como: capital 

humano e liderança. 

BENITEZ-AMADO, J; 

LLORENS-MONTES, FJ; 

FERNANDEZ-PEREZ, V 

O artigo analisa o impacto da tecnologia da informação na gestão de talentos e 

sustentabilidade ambiental. 

JABBOUR, CJC; JUGEND, D; 

JABBOUR, ABLDS; 

GUNASEKARAN, A; LATAN, H 

O artigo apresenta e testa um framework que contém aspectos técnicos, 

aspectos humanos / organizacionais da adoção de práticas de desenvolvimento 

de produtos verdes e o efeito dessas ações sobre o desempenho ambiental, 

operacional e de mercado das empresas. 

  

ORJI, IJ; WEI, S 
O artigo apresenta uma abordagem de modelagem para integrar informações 

sobre o comportamento do fornecedor usando simulação. 

BARRENA-MARTINEZ, J; 

LOPEZ-FERNANDEZ, M; 

MARQUEZ-MORENO, C; 

ROMERO-FERNANDEZ, PM 

O estudo avalia a relação entre Responsabilidade Social Corporativa e a 

atração de capital humano valioso. 

BRENNAN, L; BINNEY, W; 

HALL, J; HALL, M 

O artigo investiga práticas de sustentabilidade de membros de universidades 

australianas. 

WONG, WP; WONG, KY 

A pesquisa desenvolve um sistema de gestão enxuta (Lean) para uma empresa 

de manufatura através de modelagem estrutural interpretativa e processo de 

rede analítica. 

HOU, DY; AL-TABBAA, A; 

CHEN, HQ; MARNIC, I 

O estudo visa compreender o que impulsiona o comportamento organizacional 

na adoção de práticas sustentáveis. 

LEIDNER, S 
O artigo traz uma visão geral da literatura sobre o comportamento de 

sustentabilidade por meio da gestão sustentável de recursos humanos. 

SALZBERG, A 
O artigo tem como objetivo descobrir as principais motivações para o gerente 

de um restaurante implementar práticas sustentáveis. 

MARINHO, M; GONCALVES, 

MD; KIPERSTOK, A 

Este artigo destaca um estudo de caso de programa de economia de água, 

liderado por um grupo de pesquisa de uma universidade no nordeste do Brasil. 

WORTMANN, H; ALBLAS, AA; 

BUIJS, P; PETERS, K 

O artigo mostra que a sustentabilidade requer uma maior coordenação da 

cadeia de suprimentos usando as TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) e existe uma lacuna em relação a esses tópicos. 

MARTINS, P; GRILO, A 

Este artigo apresenta um modelo de decisão para apoiar empresas no uso de 

Tecnologia da Informação sustentável, combinando diferentes métodos (Fuzzy 

AHP e TOPSIS). 

JONES, B; NISBET, P 
Este trabalho tem como objetivo verificar o escopo da RSC entre um caso de 

teste de empresas multinacionais de fabricação de alimentos. 
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2.3.02. Resultados de cada dimensão 

 

Na sequência são apresentados os resultados de cada uma das 7 dimensões apresentadas na 

Tabela 2: (1) Ênfase (discussão), (2) Aspectos, (3) Método de pesquisa, (4) Desenho ou 

técnica de pesquisa, (5) Abordagem, (6) Foco, (7) Origem. 

2.3.02.1. Ênfase da discussão 

 

Esta categoria teve como objetivo verificar se a Gestão de Recursos Humanos (GRH) foi 

tratada como tema central dos trabalhos ou se foi utilizada como suporte para adoção de 

Operações Sustentáveis. Pode-se observar na Figura 5 que as discussões dos artigos 

analisados enfocam principalmente aspectos da GRH como um item central. 

 

Figura 5 - Distribuição para a categoria 1 - Ênfase. Onde: Gestão de Recursos Humanos como ênfase central - 

1A; Gestão de Recursos Humanos como suporte a outras discussões - 1B 

 

2.3.02.2. Aspectos 

O objetivo desta categoria foi verificar os aspectos centrais tratados no artigo - aspectos 

técnicos, humanos ou gerenciais. A Figura 6 mostra que em 22 dos 28 artigos analisados 

(quase 80%) os aspectos humanos são discutidos. 

Gestão de Recursos

Humanos como ênfase

central

Gestão de Recursos

Humanos como suporte

para outras discussões

18

10
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Figura 6 - Distribuição para a categoria 2 - Aspectos. Onde: Aspectos técnicos - 2A; Aspectos humanos - 2B; 

Aspectos gerenciais - 2C. 

 

2.3.02.3. Método de pesquisa 

Esta categoria teve como objetivo verificar o método dos artigos analisados: qualitativos ou 

quantitativos (Figura 7). Houve uma divisão equilibrada entre artigos qualitativos e 

quantitativos - note que alguns artigos tiveram ambos os métodos, o que explica a soma 

superior a 28. 

 

Figura 7 - Distribuição para a categoria 3 - Método. Onde: Qualitativo - 3A; Quantitativo - 3B. 

 

2.3.02.4. Desenho ou técnica de pesquisa 

Esta categoria teve como objetivo verificar as técnicas de pesquisa utilizadas nos artigos 

analisados: estudo de caso, entrevistas, survey, grupo focal, revisões e simulação / 

Aspectos

técnicos

Aspectos

humanos

Aspectos

gerenciais

17

22

17

Qualitativo Quantitativo

16

17
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programação / outros (Figura 8). Mais de 35% dos artigos tiveram survey como técnica de 

pesquisa. Estudo de caso também foi destaque: 25% dos trabalhos desenvolveram pesquisas 

por meio dessa técnica. É relevante enfatizar que não houve nenhuma pesquisa utilizando 

grupo focal e apenas alguns usando revisões e entrevistas. 

 

Figura 8 - Distribuição para a categoria 4 - Técnica de pesquisa. Onde: Estudo de caso - 4A; Entrevistas - 4B; 

Survey - 4C; Grupo focal - 4D; Revisão de literatura - 4E; Simulação / programação / outros - 4F. 

 

2.3.02.5. Abordagem 

A maioria dos artigos trouxe uma abordagem empírica (78%) (Figura 9). Note que alguns 

artigos tiveram ambas as abordagens, o que explica a soma superior a 28. 

 

Figura 9 - Distribuição para a categoria 5 - Abordagem. Onde: Teórico / conceitual - 5A; Empírico - 5B. 

 

Estudo de caso Entrevistas Survey Grupo focal Revisão de

literatura

Simulação /

programação /

outros

7

4

10

0

3

8

Teórico / conceitual Empírico

11

22



35 

 

2.3.02.6. Foco 

O objetivo nesta categoria foi descobrir o foco principal do artigo: economias emergentes, 

países desenvolvidos ou não aplicáveis. Houve uma divisão equilibrada entre economias 

emergentes (43%) e países desenvolvidos (46%) (os outros 11% eram não aplicável - não 

tinham um foco específico) (Figura 10). 

 

Figura 10 - Distribuição para a categoria 6 - Foco. Onde: Economias emergentes - 6A; Países desenvolvidos - 

6B; Não aplicável - 6C. 

2.3.02.7. Origem 

Metade dos artigos analisados vieram da Europa - exatamente 50% da amostra (Figura 11). O 

número de trabalhos de pesquisadores da América Latina também deve ser destacado. Por 

outro lado, nem um único paper é oriundo da África. Esses resultados mostram que a América 

do Norte e Central, a Ásia e a Oceania e a África (e até mesmo a América Latina) podem 

evoluir muito ao desenvolver estudos como uma plataforma de alianças de pesquisa - como a 

Europa. Note que alguns artigos possuem origem diversificada (professores de países 

diferentes), o que explica a soma superior a 28. 

Economias

emergentes

Países

desenvolvidos

Não aplicável

12
13

3
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Figura 11 - Distribuição para a categoria 7 - Origem. Onde: América do Norte e Central - 7A; América Latina - 

7B; Europa - 7C; Ásia / Oceania - 7D; África - 7E. 

  Na próxima seção é apresentada a Visão Baseada em Recursos (VBR), suas origens e 

desenvolvimento teórico. 

2.4.Visão Baseada em Recursos 

 

 

A Visão Baseada em Recursos (VBR) (ou em inglês: Resources Based View – RBV) tem sua 

origem nos trabalhos de Selsnick (1957) e Penrose (1959). A RBV defende que a vantagem 

competitiva da firma depende de capacidade e recursos necessários no cenário competitivo, 

mostrando que a formulação da estratégia nasce por uma abordagem interna (BARNEY, 

1991; PENROSE, 1959). Na RBV, a empresa adquire e/ou sustenta sua vantagem competitiva 

por meio do desenvolvimento de recursos e capacidades valorosos, sendo que tais recursos e 

capacidades consistem nos ativos (tangíveis e intangíveis) que a empresa faz uso na 

formulação de suas estratégias (RAY et al., 2004). Dessa forma, o pressuposto básico da RBV 

é que o desempenho organizacional pode ser explicado pela forma como são gerenciados os 

recursos. 

Segundo Barney (1991), recursos são todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, 

atributos, informações e conhecimentos controlados por uma empresa que permitem que ela 

formule e implemente estratégias com o objetivo de melhorar a sua eficiência com eficácia, o 

que resulta em competitividade. Para que os recursos possam resultar em vantagem 

competitiva sustentável, eles devem satisfazer quatro critérios propostos pelo autor, o que 

ficou conhecido como modelo VRIN, possuindo o seguinte significado: 

América do

Norte e
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América
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Europa Ásia/Oceania África

6
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o Valuable (em português: valioso): o recurso deve permitir que a empresa construa uma 

estratégia de construção de valor, seja pela redução de algum tipo de fraqueza (ou 

neutralização de uma ameaça) ou pelo aumento (intensificação) de suas forças (ou 

exploração de uma oportunidade 

o Rare (em português: raro): para ser valioso, por definição o recurso deve ter raridade, 

e para ser raro, o recurso deve possuir a característica de ser único entre os 

concorrentes de determinado mercado (ou possuído por poucos players) 

o In-imitable (em português: não imitável): Se um recurso valioso e raro é controlado 

por apenas uma empresa, isso poderia ser uma fonte de vantagem competitiva. Assim, 

tal vantagem pode ser sustentável se os concorrentes não forem capazes de duplicar 

(ou imitar) esse ativo estratégico (PETERAF,1993) 

o Non-substitutable (em português: não substituível): isto é, caso haja recursos 

substitutos, não há possibilidade de se sustentar a vantagem competitiva 

 

Posteriormente, Barney e Hesterly (2011) desenvolveram o modelo VRIO, trocando o N de 

não substituível pelo O de organização (organizacionalmente utilizado), demonstrando que 

mesmo que o recurso seja valioso, raro e inimitável, é preciso preparar a organização de 

forma que se consiga obter o máximo de tal recurso, alcançando uma vantagem competitiva 

sustentável. Há diversos aspectos a serem levados em consideração para o critério 

organização, entre eles, por exemplo:  

o Estrutura organizacional 

o Políticas de compensação 

o Sistemas de controle gerenciais  

 

Observa-se no modelo VRIO (Quadro 4) que a vantagem competitiva sustentável só existe 

como consequência competitiva no caso de plena satisfação dos quatro critérios, sendo que a 

pior consequência é a desvantagem competitiva, isto é, quando o recurso não satisfaz nem o 

critério de ser valioso - no quadro, o sinal verde significa presença ("sim") e o sinal vermelho 

significa ausência ("não"). 
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Quadro 4 – Modelo VRIO 

É 

valioso? 
É raro? 

É difícil de 

imitar? 

É explorado 

pela 

organização? 

Consequência 

Competitiva 

Implicação 

Competitiva 

 
   

Desvantagem 

Competitiva 
Fraqueza 

  
  

Paridade 

Competitiva 
Força 

   
 

Vantagem 

Competitiva 

Temporária 

Força e 

competência 

distintiva 

    

Vantagem 

Competitiva 

Sustentável 

Força e 

competência 

distintiva e 

sustentável 
 

Fonte: Adaptado de BARNEY e HESTERLY (2011) 

Com base na perspectiva da RBV as organizações buscam recursos que sejam valiosos, raros 

e inimitáveis, de modo que sejam difíceis de ser reproduzidos pela concorrência, 

possibilitando a geração de receitas sustentáveis; ou ainda, recursos que permitam a 

organização competir com vantagem (BARNEY, 2001; PETERAF, 1993). 

A vantagem competitiva está mais ligada à conquista da especificidade dos recursos, o que 

melhora a posição da organização em relação à concorrência (SILVERMAN, 1999; 

MONTGOMERY e WERNERFELT, 1988). A decisão estratégica de formar alianças para 

aproveitar oportunidades ou mitigar os riscos em mercados atuais ou futuros também deve ser 

tomada de acordo com os recursos disponíveis a serem acessados por cada uma das 

organizações parceiras (GULATI e GARGIULO, 1999; JENSEN e ROY, 2008). 

Uma organização reflete sobre a decisão de entrar em novos mercados quando neles poderá 

explorar os recursos existentes, ou quando sua base de recursos tem tamanha força que lhe 

permitirá competir com algumas vantagens neste mercado (SILVERMAN, 1999). 

A extensão da VBR incluiu a integração de novos conceitos, como capacidades dinâmicas 

(HELFAT e PETERAF, 2003) e recursos naturais (HART, 1995). 
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Para Hart (1995), nos anos seguintes à sua publicação era provável que a estratégia e a criação 

de vantagens competitivas estariam enraizadas em capacidades que facilitassem a atividade 

econômica sustentável – a isso ele deu o nome de Visão Baseada em Recursos Naturais e 

desenvolveu um framework conceitual (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Framework conceitual da Visão Baseada em Recursos Naturais 

 

Fonte: Adaptado de Hart (1995) 

 

Uma característica interessante da VBR é que ela auxilia na explicação da razão por que 

algumas empresas possuem um desempenho melhor do que outras, analisando 

fundamentalmente os recursos e capacidades internas como fontes de vantagem competitiva 

sustentável (KRAAIJENBRINK et al., 2010; RAMANATHAN et al., 2016).  

Ramanathan et al. (2016) desenvolveram um framework para mensurar a capacidade 

ambiental, partindo da VBR (Figura 12). Observa-se a relação direta entre os recursos 

ambientais e os objetivos ambientais, sendo que as capacidades correspondem ao agente 

intermediador no processo. 
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Figura 12 – Framework de mensuração da capacidade ambiental 

Fonte: Adaptado de Ramanathan et al. (2016) 

 

A maneira como uma empresa utiliza os seus recursos disponíveis e suas capacidades, ao 

gerar novos conhecimentos que não podem ser facilmente imitados é explicada pela VBR 

(SONG et al., 2007; KRAAIJENBRINK et al, 2010; RAMANATHAN et al., 2016) – como 

consequência, esta abordagem ganha relevância ao se pensar em contribuições gerenciais e 

teóricas. 

Segundo Zollo, Minoja e Coda (2018), a cultura organizacional, bem como as capacidades 

relacionais, dinâmicas e de aprendizagem, não são facilmente imitáveis e dessa forma são 

instrumentos que agem como barreiras à imitação. Assim, esta pesquisa analisa os fatores 

humanos críticos de sucesso (entre eles a aprendizagem e cultura organizacional, por 

exemplo) como recursos que podem trazer vantagem competitiva sustentável às organizações. 

Yusliza, Othman e Jabbour (2017) dissertam que a Visão Baseada em Recursos oferece 

fundamentos conceituais para o campo de pesquisa de fatores humanos que promovem 

práticas "verdes" (o chamado Green Human Resources Management - em português: gestão 

"verde" de recursos humanos). Além disso, os autores pontuam que: 
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o Pela Visão Baseada em Recursos os recursos humanos (fatores humanos) podem ser 

considerados essenciais para que a vantagem competitiva das empresas seja 

sustentável (BARNEY, 1991). 

o A Visão Baseada em Recursos tem tido aplicação na compreensão de como os fatores 

humanos são relevantes quando a organização adota novas práticas (WRIGHT; 

MCMAHAN; MCWILLIAMS, 1994).  

o A Visão Baseada em Recursos tem sido um marco teórico para entender a expansão da 

Gestão "Verde" de Recursos Humanos nas organizações (JABBOUR et al., 2017) 

A próxima seção trata do conceito, características e procedimentos relativos aos Projetos 

MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo). 

2.5.Projetos MDL 

 

Em 1992, na conferência Cúpula da Terra, conhecida por Rio-92, os países concordaram com 

a Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudança Climática (CQNUMC), uma vez que 

havia uma evidência que a atividade humana estava contribuindo para o fenômeno do 

aquecimento global (CDM WATCH, 2010). 

O histórico de convenções é explicado em detalhes pelo documento CDM Watch, intitulado 

“Manual para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL): um recurso para cidadãos, 

ativistas e ONGs”. Trata-se de uma ferramenta que deixa mais claro aos leitores o processo de 

CDM (Clean Development Mechanism – ou MDL, em português). Segundo o CDM Watch 

(2010): 

 

A CQNUMC continha um compromisso de não-vinculação, pelos países 

industrializados1 (listados no Anexo I da Convenção), de que iriam reduzir suas 

emissões de gases de efeito estufa para níveis de 1990 até o ano de 2000. Logo se 

tornou claro que essa ação não era suficiente para evitar perigosas mudanças 

climáticas. Em razão disso, na primeira Conferência das Partes (COP) em 1995, 

depois de a Convenção entrar em vigor, as Partes começaram a negociar um 

Protocolo que iria determinar objetivos, mais estreitos e com obrigatoriedade legal, 

para a redução de emissões de gases de efeito estufa para certos países. Na 3ª COP 

para a Convenção no Japão em 1997, as Partes concordaram com o Protocolo que 

estabeleceu objetivos para países industrializados de reduzir suas emissões 

domésticas para uma média de 5% abaixo dos níveis de 1990 no período de 2008 a 

2012, o qual é conhecido como o primeiro período do compromisso. O Protocolo 

recebeu o nome da cidade em que foi negociado – Kyoto. Para ajudar a negociar o 
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custo de cumprir esses compromissos de reduções, três “mecanismos flexíveis” com 

base no mercado foram desenvolvidos: Comércio de Emissões (CE), Implementação 

Conjunta (IC) e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

O MDL tem como objetivo dar suporte a países em desenvolvimento para que tenham mais 

sucesso em atingir o desenvolvimento sustentável, entre outras maneiras, pela implantação de 

tecnologias que recuperem e preservem o meio ambiente, já os países desenvolvidos podem 

se beneficiar do MDL na medida em que tal mecanismo pode auxiliar no cumprimento de 

compromissos de redução de GEEs (DOS REIS JUNIOR et al., 2015; LEMA e LEMA, 

2016). Dessa forma, a negociação entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento 

pode se constituir em uma relação de “ganha-ganha”; estes podem desenvolver projetos que 

resultem em redução de GEEs na atmosfera, obter o reconhecimento de tal redução junto à 

UNFCCC, – por meio da chamada Redução Certificada de Emissões (RCE), que ficou 

conhecida como crédito de carbono) –  negociando com os países desenvolvidos que desejam 

cumprir o compromisso de redução de GEEs (DOS REIS JUNIOR et al., 2015; LEMA e 

LEMA, 2016). 

O ciclo de desenvolvimento de um projeto Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ocorre em 

7 etapas, sendo que em cada uma delas há um ente responsável (Figura 13). 
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Figura 13 – Ciclo de desenvolvimento de um Projeto MDL e responsabilidades 

Fonte: BRASIL (2016) 

 

Estavam registradas na UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Change ou em português: Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) 

7.690 atividades de projetos MDL até 31 de janeiro de 2016. O Brasil, em destaque, conta 

com o terceiro lugar, com 339 atividades de projeto registradas (4,4%) (BRASIL, 2016). Na 

primeira posição, está a China com 3.764 (48,9%) e, na segunda posição, a Índia com 1.598 

(20,8%) (Figura 14). Dessa forma, observa-se que o Brasil representa um papel importante no 

planeta no que tange ao desenvolvimento de projetos MDL. 
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Figura 14 – Distribuição do total de projetos MDL registrados por país até jan/2016 

Fonte: BRASIL (2016) 

 

A CIMGC (Comissão Interministerial de Mudança do Clima) recebeu 462 atividades de 

projeto até o final de janeiro de 2016. Do total, 421 obtiveram aprovação, uma foi rejeitada, 

uma foi para revisão e 39 foram canceladas a pedido dos próprios agentes de elaboração dos 

projetos. A Figura 15 mostra distribuição anual do status das atividades de projeto MDL do 

Brasil na CIMGC desde 2004 até janeiro de 2016 e pode-se perceber uma grande redução 

submissão de projetos na CIMGC após 2012, (quando chegou ao fim o primeiro período de 

cumprimento dos compromissos do Protocolo de Quioto) (BRASIL, 2016). 
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Figura 15 – Status dos projetos brasileiros na CIMGC até 31 de janeiro de 2016 

Fonte: BRASIL (2016) 

 

Sobre a distribuição dos projetos MDL entre os estados brasileiros, São Paulo lidera com 75 

projetos, em segundo lugar aparece Minas Gerais com 58 projetos, em terceiro o estado do 

Rio Grande do Sul com 43 projetos, seguido por Mato Grosso (37 projetos) e Santa Catarina 

(35 projetos) (Figura 16). 

 

 
 

Figura 16 – Distribuição do número de atividades de projeto do MDL no Brasil por estado 

Fonte: BRASIL (2016) 
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Nas cinco primeiras posições (estados), estão representadas 3 regiões do Brasil (Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste), porém a proporção entre as regiões não é tão uniforme, como aponta a Figura 

17. 

 
 

Figura 17 – Distribuição do número de atividades de projeto do MDL no Brasil por região 

Fonte: BRASIL (2016) 

 

Quanto aos Programas de Atividades (PoAs), o Brasil contava com um total de 8 até o final 

de janeiro de 2016 registrados na UNFCCC (Quadro 6), sendo que a estimativa total de 

redução de GEE ultrapassava 10 milhões de tCO2eq (BRASIL, 2016). 

 
Quadro 6 – Distribuição do número de Programa de Atividades (PoA) no Brasil 

 
Fonte: BRASIL (2016) 

 

 

O assunto da próxima seção é a Indústria da Biodiversidade, na qual é explanado o conceito 

de biodiversidade e como as empresas podem internalizar tal conceito. 



47 

 

2.6.Indústria da Biodiversidade 

 

Talvez a definição mais famosa de biodiversidade seja a da Comissão de Diversidade 

Ecológica: "a variabilidade entre organismos vivos de todas as fontes ... e os complexos 

ecológicos dos quais eles fazem parte; isso inclui diversidade dentro de espécies, entre 

espécies e de ecossistemas" (CBD, 1992). 

De acordo com o EBBC (European Business and Biodiversity Campaign - um consórcio de 

parceiros que auxilia organizações de todos os segmentos a integrarem a biodiversidade na 

gestão corporativa), a biodiversidade possui algumas características importantes (EBBC, 

2018):  

o Representa a diversidade biológica entre espécies, dentro de espécies e entre 

ecossistemas. 

o Pode mudar com o tempo. 

o Pode ser encontrada em qualquer lugar 

o A biodiversidade é a base do bem-estar humano e vida na terra. 

Segundo o Instituto Earthwatch (2002), biodiversidade consiste nos ecossistemas, nos 

diversos tipos de espécies e material genético que existem no planeta.  

Tais aspectos são levados em consideração neste trabalho para definir a "Indústria da 

Biodiversidade", isto é, empresas que tenham relação com os conceitos supracitados 

(variabilidade entre organismos de todas as fontes, diversidade dentro de espécies, entre 

espécies e de ecossistemas etc.), de forma que impactem diretamente recursos naturais (por 

exemplo: empresas intensivas em matérias-primas relacionadas com biodiversidade; empresas 

especializadas em produtos/serviços voltados de alguma forma para a biodiversidade). 

O documento “Manual de Gestão da Biodiversidade pelas Empresas: Guia prática de 

implementação” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010) analisa a biodiversidade sob 

a ótica empresarial. A gestão da biodiversidade pelas empresas envolve a concepção metódica 

de processos, produtos e projetos para promover, simultaneamente, o êxito das empresas e a 

proteção da biodiversidade, sendo que a finalidade principal é encontrar soluções estratégicas 

que contribuam para o desenvolvimento sustentável (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2010).  
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A implementação da gestão da biodiversidade ocorre em departamentos diversos, que 

desenvolvem ações em determinados campos de atuação, com o objetivo de conservar a 

biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável da organização. (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2010). Esse processo consiste no fluxograma da gestão da biodiversidade 

no âmbito empresarial (Figura 18). 

Segundo o documento “Manual de Gestão da Biodiversidade pelas Empresas: Guia prática de 

implementação” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010), a gestão da biodiversidade 

pode ser vantajosa para a empresa sob dois pontos: 

i. Biodiversidade como oportunidade de negócio: importância do caráter emocional 

da biodiversidade 

ii. Biodiversidade como forma de reduzir os riscos: a diversidade biológica é o pilar 

básico de sustentação de todos os setores econômicos que são afetados de alguma 

forma em seus processos pela escassez ou abundância de recursos naturais (por 

exemplo: na indústria pesqueira e de processamento de pescado, a disponibilidade 

de peixes e frutos do mar é fator vital para o sucesso do negócio) 
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Figura 18 – Fluxograma da gestão da biodiversidade empresarial 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2010) 

 

O Quadro 7 apresenta uma visão geral das possíveis relações ente os campos de ação da 

empresa e os fatores que impactam a diversidade biológica (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2010).  
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Quadro 7 – Exemplos de contextualização de como os campos de ação podem influenciar os fatores de impacto sobre a biodiversidade 

 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (2010) 

Transformação do habitat Mudanças climáticas
Espécies invasoras 

(Neobiota)

Exploração 

indiscriminada
Poluição

Locais e instalações

Espaço necessário para

prédios

Fragmentação do

habitat

Demanda por energia e emissão de 

CO2 pelos prédios

Armazenamento de CO2 no solo

Local escolhido pode abrigar 

espécies invasoras (por 

exemplo, ambrósia)

Drenagem de pântanos

Erosão causada pela 

agricultura

Liberação de gases do efeito estufa em 

decorrência do esgotamento das florestas e da 

drenagem de pântanos

Poeira

Cadeias de 

abastecimento, 

commodities e 

matériasprimas

Espaço necessário para

a produção

Demanda por energia e emissão de 

CO2

Redução dos sumidouros de carbono na 

produção de matérias-primas

Cultivo de novos

recursos não nativos

Pesca

indiscriminada

Monocultura

Homogeneização da

agricultura

Fertilização indiscriminada

Resíduos líquidos

Produto

Exigências do projeto

em termos de área e

volume

Demanda por energia e emissão de 

CO2 pelos produtos

Substâncias, nos produtos, que destroem 

a camada de ozônio 

Concepção do produto pode 

provocar a disseminação de 

espécies invasoras

As características do 

serviço e os atributos do 

produto podem ter um 

impacto sobre a 

biodiversidade

Uso do produto pode causar emissões (por 

exemplo, resíduos líquidos, ruídos, poluentes 

atmosféricos)

Produto na forma de lixo

Produção e processos 

de manufatura

Superfície necessária para as 

instalações de produção

Descarga de resíduos líquidos 

aquecidos

Demanda por energia e emissão de 

CO2

Necessidade, durante a produção, de 

substâncias que destroem a camada de 

ozônio 

Os processos de produção 

podem promover a 

disseminação de espécies 

invasoras

Instalações de tamanho 

excessivo podem gerar um 

aumento da demanda por 

recursos e provocar a 

exploração indiscriminada

Resíduos líquidos

Emissões causadas pela produção

Transporte e logística

Espaço necessário para estradas e

armazenagem

Estradas e dutos cruzam as rotas de

espécies migratórias

Demanda por energia

e emissão de CO2

causada pelos

transportes

Disseminação de

espécies invasoras

em virtude do

transporte de

recursos e produtos

Gestão das vagas

de estacionamento

Separação do petróleo

Detergentes e resíduos líquidos

Matéria particulada

Pessoal
Habitats construídos em um projeto 

voluntário dos funcionários

Comportamento dos funcionários tem 

impacto sobre a demanda por energia e, 

portanto, a emissão de gases do efeito 

estufa

Comportamento

dos funcionários

tem impacto sobre

a disseminação de

espécies invasoras

Comportamento

dos funcionários

tem impacto sobre

a biodiversidade

Emissões causadas

pelas viagens

de negócios dos

funcionários

C
a

m
p

o
s 

d
e 

A
çã

o

Fatores de impacto sobre a diversidade biológica
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O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo (CBD, 2018). O país é colocado em 

diversos rankings sobre biodiversidade em posições de prestígio. 

 Ranking “Países com as maiores biodiversidades biológicas” (MONGBAY, 2016): 

Brasil na primeira colocação; 

 Ranking “Top 10 países em biodiversidade” (SUSTAINABILITYFORALL, 2016): 

Brasil em posição de destaque. 

Além disso, o país abriga mais de 20% do número total de espécies da Terra e é o mais 

importante entre os 17 países de maior biodiversidade (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2018). Esse grupo de 17 países são os chamados países megadiversos, 

nomenclatura dada pelo World Conservation Monitoring Centre (em português: Centro de 

Monitoramento de Conservação Ambiental – uma agência da ONU) aos países com as 

maiores quantidades de espécies, sendo assim os que possuem as maiores biodiversidades. 

Entre os 17 países estão: África do Sul, Austrália, Brasil, China, Colômbia, Equador, Estados 

Unidos, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar, Malásia, México, Papua-Nova Guiné, Peru, 

República Democrática do Congo, Venezuela. 

As empresas possuem a necessidade de saber como extrair recursos naturais de ecossistemas 

com o menor impacto possível na biodiversidade, sendo que apenas esse conhecimento não 

garante o sucesso pleno nas operações, já que também precisam solicitar ao Governo e aos 

diversos stakeholders (comunidades locais, populações afetadas pela operação etc.) para que 

consigam operar em tais ecossistemas (EARTHWATCH INSTITUTE, 2002). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2018): 

A biodiversidade ocupa lugar importantíssimo na economia nacional: o setor de 

agroindústria, sozinho, responde por cerca de 40% do PIB brasileiro; o setor 

florestal, por sua vez, responde por 4%; e o setor pesqueiro, por 1%. Na agricultura, 

o Brasil possui exemplos de repercussão internacional sobre o desenvolvimento de 

biotecnologias que geram riquezas por meio do adequado emprego de componentes 

da biodiversidade. Produtos da biodiversidade respondem por 31% das exportações 

brasileiras, com destaque para o café, a soja e a laranja. As atividades de 

extrativismo florestal e pesqueiro empregam mais de três milhões de pessoas. A 

biomassa vegetal, incluindo o etanol da cana-de-açúcar, e a lenha e o carvão 

derivados de florestas nativas e plantadas respondem por 30% da matriz energética 

nacional – e em determinadas regiões, como o Nordeste, atendem a mais da metade 

da demanda energética industrial e residencial. 

 

Dessa forma, a biodiversidade na economia brasileira desempenha um papel protagonista, 

sendo que é importante em diversos setores tanto na agricultura como na indústria. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA 

3.1.Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa está fundamentada conforme os parâmetros da triangulação de métodos. Nesta 

pesquisa, a triangulação se dará no uso conjunto entre métodos qualitativos e quantitativos, 

com o intuito de conseguir enxergar perspectivas diferentes sobre um mesmo fenômeno 

(CUNNINGHAM, 1997; JABBOUR, 2007). 

Segundo Guion (2002), a triangulação metodológica consiste na utilização de diversos 

métodos qualitativos e/ou quantitativos para estudar o tema proposto. O objetivo é combinar o 

método quantitativo, representado aqui pela survey e utilização da Modelagem de Equações 

Estruturais, com o método qualitativo, representando aqui pela estratégia de estudo de 

múltiplos casos. Segundo Yin (2002), pesquisas desse tipo (que combinam a abordagem 

qualitativa com a abordagem quantitativa) podem permitir a análise de questões mais 

complexas. 

Dessa forma, esta pesquisa é dividida em duas etapas: etapa quantitativa e etapa qualitativa 

(Figura 19). 
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Figura 19 – Recorte sintético das etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2. Fase quantitativa 

 

Optou-se pelo tipo de pesquisa de survey, que nessa pesquisa tem por finalidade aprimorar o 

modelo conceitual da relação entre fatores humanos críticos de sucesso e a adoção de práticas 

de gestão de baixo carbono. Tal modelo é discutido na subseção abaixo. 

3.2.01. Modelo Conceitual 

 

O modelo conceitual que dá suporte à pesquisa foi trilhado no Capítulo 2 (Fundamentos 

Conceituais), sendo que o relacionamento esperado entre os conceitos é apresentado ao leitor 

de forma sutil. 

Tem-se dois grandes arcabouços conceituais que balizam o modelo conceitual desta tese: i. os 

fatores humanos críticos de sucesso; e ii. as práticas organizacionais de gestão de baixo 

carbono (sendo que estas podem ser divididas em práticas de gestão de baixo carbono de 
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produto, de processo e de logística, conforme visto anteriormente). A busca por vincular esses 

dois blocos dá origem a um relacionamento coerente. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como hipótese que os fatores humanos estão positivamente 

relacionados com a adoção de práticas organizacionais de gestão de baixo carbono (Figura 

20). 

Dessa forma, as hipóteses desta pesquisa são: 

o Hipótese 1: Há uma relação positiva entre fatores humanos e práticas de gestão de 

baixo carbono 

o Hipótese 1.1: Há uma relação positiva entre fatores humanos e práticas de 

gestão de baixo carbono de produto 

o Hipótese 1.2: Há uma relação positiva entre fatores humanos e práticas de 

gestão de baixo carbono de processo 

o Hipótese 1.3: Há uma relação positiva entre fatores humanos e práticas de 

gestão de baixo carbono de logística 

 

Figura 20 – Hipóteses da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Trazendo novamente à tona os elementos que dão origem a este trabalho, pode-se assumir que 

a evolução da adoção de práticas de gestão de baixo carbono é um construto dependente do 

relacionamento com os fatores humanos críticos de sucesso, sendo estes formadores do 

construto independente. 
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3.2.02. Elaboração do instrumento de coleta de dados 

 

A fase quantitativa envolveu a realização de uma survey. A primeira decisão tomada foi sobre 

o padrão de administração do questionário. Adotou-se questionários auto-administráveis, já 

que esse método é sugerido pela literatura para conduzir surveys na área de gestão 

(SYNODINOS, 2003; JABBOUR, 2007). No que tange a esta fase, um e-mail  contendo um 

web-link  com direcionamento ao site da pesquisa foi enviado aos  respondentes.  

De acordo com Synodino (2003), a utilização de questionários auto-administráveis possui 

algumas implicações, sendo que é preciso desenvolver um instrumento de coleta que possua: 

a) questões claras e objetivas: o questionário contempla a fonte referência para cada variável 

no questionário. Importante ressaltar que em algumas questões (maix complexas), a afirmação 

a ser respondida ia com uma breve explicação para facilitar o entendimento do respondente. 

Ademais, todas as questões do questionário são adaptações de questões já elaboradas (e 

validadas) por outros autores. 

b) opções de resposta: respostas abertas e respostas fechadas (SYNODINOS, 2003). As 

respostas abertas foram adotadas  para algumas questões sobre a caracterização do 

respondente e da empresa (ex: cargo, setor de atuação da empresa e existência de certificação 

ambiental - solicitava-se escrever o nome do cargo caso ele não constasse nas opções e o 

nome da certificação ambiental, caso a empresa possuísse). Respostas fechadas foram 

adotadas pela maioria das questões, por meio do uso da escala Likert, sendo útil para verificar 

a intensidade da concordância ou discordância dos respondentes sobre alguma afirmação 

(HAIR JR. et al., 2009). Como a survey verifica o comportamento (percepção) dos 

respondentes em relação a um fenômeno (SIEBER, 1973; JABBOUR, 2007), adotou-se uma 

escala de 1 a 5 (contínua), com o extremo (1) sendo "Discordo Totalmente e o outro extremo 

(5) sendo "Concordo Totalmente". 

c) sequência de questões: o questionário desta pesquisa apresenta três seções, a saber: Seção 1 

– Caracterização da empresa; Seção 2 – Fatores Humanos Críticos de Sucesso para a 

promoção de práticas de Gestão de Baixo Carbono; e Seção 3 – Práticas de Gestão de Baixo 

Carbono. 

Após refletir sobre os diversos aspectos apresentados acima, a versão inicial do questionário 

foi elaborada. O questionário foi elaborado de acordo com a literatura e passou por uma fase 

de validação por experts (6 acadêmicos e 4 profissionais de mercado). O questionário inicial 
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foi enviado via e-mail aos experts e todos responderam com apontamentos. Tal processo de 

validação acarretou uma melhoria contínua no questionário, por meio de sugestões e críticas 

dos experts. Por exemplo, um dos experts sugeriu a explicação mais detalhada de alguns 

termos como (ex: "equipes verdes") para aumentar a compreensibilidade do questionário pelo 

respondente; outro expert afirmou que era necessário deixar o objetivo da pesquisa mais claro 

logo no início do questionário. As duas considerações foram plenamente atendidas, bem como 

outras que atuavam no mesmo sentido de tornar o questionário mais inteligível. 

Ao final, o questionário contemplou 3 blocos: 1. Caracterização da empresa; 2. Fatores 

Humanos Críticos de Sucesso para a promoção de práticas de Gestão de Baixo Carbono; e 3. 

Práticas de Gestão de Baixo Carbono (os próximos três Quadros  evidenciam o primeiro, o 

segundo e o terceiro bloco do questionário e as variáveis contidas em cada um deles). 

Quadro 8 – Primeiro bloco do questionário (fase quantitativa) 

Bloco Variável 

1. Caracterização da 

empresa 

Sexo 

Idade 

Setor de Atuação 

Número de funcionários 

Tempo de trabalho na empresa 

Cargo 

Desenvolvimento de Projetos de MDL 

Certificação ambiental 

 

Quadro 9 – Segundo bloco do questionário (fase quantitativa) 

Bloco Variável Fontes de adaptação 

Fatores Humanos Críticos 

de Sucesso para a 

promoção de práticas de 

Gestão de Baixo Carbono 

Apoio da Alta Administração 

DAILY; HUANG, 2001; 

JABBOUR et al., 2015;  

JACKSON et al., 2011. 

RENWICK et al., 2012. 

Análise e descrição de cargos 

Recrutamento e seleção 

Treinamento ambiental 

Poder de decisão 

Equipes "verdes" 

Avaliação de desempenho e remuneração 

Engajamento 

Cultura organizacional 

Aprendizagem organizacional 
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Quadro 10 – Terceiro bloco do questionário (fase quantitativa) 

Bloco Variável Fonte de adaptação 

Práticas de Gestão 

de Baixo Carbono 

A ferramenta da Análise do Ciclo de Vida é 

utilizada para avaliar as emissões de carbono de um 

produto durante toda sua vida útil. 

BAUMANN; BOONS; 

BRAGD,  2002 

SCIPIONI et al., 2012 

Há substituição no uso de matérias-primas 

intensivas em carbono por matérias-primas 

renováveis 

DYER et al., 2008 

ZAILANI et al., 2012 

Há substituição no uso de matérias-primas 

intensivas em carbono por matérias-primas 

recicladas 

DYER et al., 2008 

ZAILANI et al., 2012 

O design de produtos leva em conta a redução da 

emissão de carbono durante os processos de 

produção. 

GUNGOR; GUPTA, 1999 

Há adoção de novos processos de produção ou 

melhoria dos processos de produção existentes com 

a finalidade de reduzir as emissões de carbono. 

BÖTTCHER; MÜLLER, 2015 

Há mensuração das emissões de carbono ao longo 

do processo produtivo. 
WONG et al., 2012 

Há um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

implementado. 

MELNYK; SROUFE; 

CALANTONE, 2003 

Há uso de equipamentos mais eficientes do ponto de 

vista do consumo de energia. 
LIU et al., 2012 

Há uso de fontes de energia de baixo carbono/livre 

de carbono. 
LIU et al., 2012 

Há processos de reciclagem instalados para descarte 

de materiais intensivos em carbono. 

SANGLE, 2011 

ZHANG et al., 2012 

Há monitoramento das distâncias percorridas e 

consumo associado de combustível no que se refere 

aos processos logísticos da empresa. 

SCHOLTENS; KLEINSMANN, 

2011 

A empresa utiliza formas menos poluentes de 

transporte. 
BÖTTCHER; MÜLLER, 2015 

A empresa utiliza modais de transporte mais 

eficientes em carbono. 

GONZÁLEZ-BENITO; 

GONZÁLEZ-BENITO, 2005 

 

O questionário (os três blocos) foi inserido pelo próprio pesquisador em uma plataforma 

online paga. Após a finalização desse processo, o pesquisador testou o web-link diversas 

vezes (enviando também para outros pesquisadores para que analisassem) para assegurar a 

acuracidade do processo.  

3.2.03. Composição da amostra 
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O perfil de respondente planejado para participar da survey contempla as seguintes 

características:  

o Profissional que trabalhe em empresas relacionadas à biodiversidade (empresas que 

atuem impactando recursos naturais ou sendo intensivas em matérias-primas oriundas 

de biodiversidade, por exemplo) 

o Profissional de áreas/departamentos vinculados à Sustentabilidade 

Inicialmente, bases de dados com o perfil de respondente acima citado foram procuradas, 

porém sem sucesso, uma vez que o perfil de respondente é multi setorial e com características 

bastante específicas em relação à atuação.  

Então, fez-se uso de uma rede social de profissionais para buscar o contato mais próximo, ágil 

e direto com os respondentes. O pesquisador levantou aproximadamente 300 profissionais que 

se encaixavam no perfil de respondente desenhado inicialmente. A busca na rede social foi 

pautada no perfil planejado de respondente. Além disso, solicitava-se aos possíveis 

respondentes identificados na rede social que repassassem contatos de sua rede que pudessem 

contribuir com a pesquisa. 

Antes de os dados serem analisados, considerou-se testar alguns dos vieses associados às 

características da amostra, necessárias como métricas padrão ao reportar os resultados da 

análise de mínimos quadrados parciais (do inglês PLS - Partial Least Squares) (LATAN, 

2018).  

Primeiro, examinou-se o viés de não resposta para garantir que a amostra tenha as mesmas 

características com o quadro de amostragem comparando os respondentes que responderam 

cedo com os respondentes atrasados após a data de corte usando o teste t de amostra 

independente. Os resultados não encontraram diferenças significativas entre respondedores 

precoces e tardios. Na Tabela 6, obteve-se o teste de Levene com significância > 0,05, o que 

significa que a suposição de homogeneidade de variância é preenchida. Além disso, obteve-se 

valores significativos > 0,05 para igualdade de médias em ambos os grupos amostrais nas 

variáveis testadas, e não se encontrou viés de não resposta em nosso método de amostragem. 

Portanto, esse viés não foi uma ameaça à validade dos resultados, dado o mesmo peso 

amostral (BECKER; ISMAIL, 2016).  
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Em segundo lugar, avaliou-se o método comum de viés para evitar erros de mensuração 

devido a correlações de itens que medem construtos da mesma forma usando o fator de 

inflação de variância médio da colinearidade total (KOCK, 2017), abreviado como AFVIF 

(Average Full Collinearity Variance Inflation Factor) em inglês, utilizado para detectar a 

presença de multicolinearidade nos dados. Os resultados de análise obtiveram o valor de 

AFVIF 2,387 < 3,3, o que significa que o método comum de viés não interfere nos resultados 

de mensuração.  

Tabela 6 - Teste de viés não resposta 

Construto 
Sig. Teste de 

Levene 

Sig. Teste t de 

igualdade de 

médias 

Fatores Humanos (HF) 0.624 0.450 

Práticas de Produto (PDPRC) 0.464 0.091 

Práticas de Processo (PROPRC) 0.948 0.262 

Práticas de Logística (LGPRC) 0.872 0.816 

 

Um resumo das empresas e perfis de respondentes pode ser visto na Tabela 7 abaixo. 

 

Tabela 7 - Perfil das empresas e dos respondentes 

Categoria Número Percentual  Categoria Número Percentual 

A. Empresas 

Número de Empregados 

19 

 

8 

 

9,64% 

B. Respondente 

Idade 

 25 

 

3 

 

3,61% 

20 – 99 10 12,05% 26 – 35 45 54,22% 

100 – 499 11 13,25% 36 – 45 19 22,89% 

500 54 65,06% 45 – 60 16 19,28% 

Total 83 100% Total 83 100% 

  
    

Possui certificação 

ambiental   
Tempo na empresa   

Sim 50 60,24%  1 ano  8 9,64% 

Não 33 39,76% 1 – 3 anos 17 20,48% 

   
3 – 5 anos 9 10,84% 

   
5 – 10 anos 29 34,94% 

   
  10 anos 20 24,10% 

Total 83 100% Total 83 100% 

   
   

Setor 
  

Gênero   

Sustentabilidade (variados) 13 15,66% Masculino 45 54,22% 

Sucroenergético/Energia 11 13,25% Feminino 38 45,78% 

Químico/Cosméticos 6 7,23% Total 83 100% 
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Madeireiro/Florestal 5 6,02%    

Alimentos/Bebidas 5 6,02% Cargo   

Papel/Celulose 3 3,61% Coordenação/Liderança 23 27,71% 

Outros 40 48,19% Analista 22 26,51% 

   
Direção 12 14,46% 

   
Gerência 11 13,25% 

   
Técnico 5 6,02% 

   

Outro (ex: 

especialistas) 
10 12,05% 

Total 83 100% Total 83 100% 

    

 

Observa-se, a partir da tabela acima, que a amostra contempla em sua maioria empresas de 

grande porte (com 500 ou mais empregados), sendo que mais de 60% das empresas possuem 

algum tipo de certificação ambiental. Do total de 83 respondentes, os 3 setores mais presentes 

na amostra foram: 13 (15,66%) disseram trabalhar diretamente em setores de sustentabilidade 

(segmentos variados), 11 (13,25%) são do setor sucroenergético/energia e 6 do setor de 

cosméticos/químico. Sobre o perfil do respondente, mais da metade possui entre 26 e 35 anos, 

sendo que do total de respondentes 45 (54,22%) são do gênero masculino e 38 (45,78%) são 

do gênero feminino. Por fim, 46 (55,42%) encontram-se em posições de 

coordenação/liderança, gerência ou direção e a maior parte da amostra total possui entre 5 e 

10 anos de tempo de empresa (29 respondentes, o que represente quase 35% da amostra). 

Sobre projetos MDL, 24 respondentes (o que representa quase 29% da amostra) afirmaram 

que a empresa em que trabalhavam já havia desenvolvido projetos de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. 

3.2.04.  Coleta de dados 

 

Com o questionário inserido no website e com as informações sobre os profissionais que se 

encaixavam no perfil da amostra, partiu-se para a etapa de coleta de dados. 

Assim, o pesquisador disparou o link do questionário (web-link) de forma personalizada (em 

uma tentativa de deixar a abordagem mais pessoal, com a finalidade de maximizar a taxa de 

retorno das respostas), utilizando a referida rede social de profissionais - tal estratégia 

demonstra ao possível respondente a relevância de sua participação na execução da pesquisa 

(JABBOUR, 2007). 
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Foram enviadas aproximadamente 300 mensagens pela rede social de profissionais. Um 

problema é que para alguns perfis o envio de mensagens estava bloqueado, o que dificultou a 

comunicação "imediata" - em tais casos, o pesquisador adotou a estratégia de adicionar os 

possíveis respondentes à sua rede de contatos profissionais na própria rede social. O processo 

de coleta de dados foi iniciado em 2018 e finalizado no mesmo ano, tendo duração 

aproximada de 6 meses. 

No fim, foram obtidas 83 observações (respostas dos profissionais), o que representa mais do 

que o mínimo necessário para as análises estatísticas robustas (o que será visto adiante). Além 

disso, a taxa de resposta ao final alcançou aproximadamente 26,67%. A amostra de 83 

questionários poderia ser considerada pequena, o que seria uma limitação do estudo. 

Entretanto, estudos estabelecidos (em journals de prestígio) na área de "Green Production" 

(relacionada à Operações Sustentáveis) trabalharam com amostras menores que a deste 

trabalho. Por exemplo, Holt e Golbadian (2009) trabalharam com 60 respondentes, Rao 

(2002) com 52, Klassen e Whybark (1999) com 70 e Jabbour et al. (2016) desenvolveram a 

pesquisa com 75 questionários considerados. Além disso, os procedimentos de cálculo de 

tamanho de amostra evidenciam que o número alcançado de respostas (83 respondentes) é 

maior que o tamanho mínimo - essas explicações e procedimentos constam na próxima seção. 

3.2.05.  Análise dos dados coletados 

 

A análise dos dados coletados na survey (fase quantitativa) foi desenvolvida com o suporte da 

Modelagem de Equações Estruturais, que é uma técnica multivariada que examina diversas 

relações de dependência simultaneamente (HAIR et al., 2009). A Modelagem de Equações 

Estruturais (do inglês Structural Equations Modeling - SEM) - também chamada de 

Modelagem de Caminho (do inglês Path Modeling - PM) - de Mínimos Quadrados Parciais 

(do inglês Partial Least Squares Path Modeling ou Partial Least Squares Structural 

Equations Modeling, abreviado como PLS-PM ou PLS-SEM) foi escolhida para executar os 

dados e testar as hipóteses propostas.  

Observa-se sua utilidade, de maneira mais enfática, quando em um modelo existe uma 

variável que é dependente e independente (diferentes relações de dependência). Segundo 

Gosling e Gonçalves (2003), trata-se de uma abordagem estatística que testa hipóteses a 

respeito de relações entre variáveis latentes e observadas. 
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Segundo Hair Jr. et al. (2009), a utilização de Modelagem de Equações Estruturais pressupõe 

a ocorrência de algumas etapas, sendo elas: 

1) Desenvolvimento de um modelo teórico 

2) Construção de diagramas de caminho (path diagrams) das relações estabelecidas 

3) Conversão do diagrama de caminhos em um modelo de mensuração e um modelo 

estrutural 

4) Escolha do tipo de matriz de entrada e estimação do modelo proposto 

5) Avaliação da identificação do modelo estrutural 

6) Avaliação dos critérios de qualidade do ajuste 

7) Interpretação e modificação do modelo 

 

A Modelagem de Caminho (do inglês Path Modeling - PM) - também chamada de 

Modelagem de Equações Estruturais (do inglês Structural Equations Modeling - SEM) - de 

Mínimos Quadrados Parciais (do inglês Partial Least Squares Path Modeling ou Partial Least 

Squares Structural Equations Modeling, abreviado como PLS-PM ou PLS-SEM) foi 

escolhida para executar os dados e testar as hipóteses propostas. Escolheu-se esse método 

com vários motivos para justificar seu uso da seguinte maneira (LATAN, 2018; RAMLI et 

al., 2018):  

1. PLS-PM é um método valioso quando se compara dois modelos em um período de séries 

temporais, sendo possível obter resultados de estimativa sobre a relação entre variáveis 

latentes (ROEMER, 2016; MATTHEWS, 2017). Além disso, o PLS-PM é mais adequado 

quando o campo de estudo ainda está nos estágios iniciais de exploração ou em testes 

avançados nas relações entre variáveis, como é o caso do estudo em questão (HENSELER, 

2018; LOHMÖLLER, 1989; WOLD, 1989);  

2. O PLS-PM é uma panaceia quando os objetivos da pesquisa se concentram na previsão e 

não na confirmação. Esse método é a abordagem mais poderosa ao lidar com casos reais no 

campo e serve como intermediário entre a construção de modelos tradicionais e a análise de 

dados com relativa escassez de teoria e conhecimento (HENSELER et al., 2017; WOLD, 

1980). 

Como o algoritmo PLS segue procedimentos não paramétricos, suposições como normalidade 

de dados não são necessárias. No entanto, o tamanho da amostra necessário para executar o 
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algoritmo PLS deve ser grande o suficiente. O uso de amostras pequenas em PLS-PM não é 

recomendado (LATAN, 2018), já que amostras pequenas causam viés nas estimativas dos 

parâmetros, de acordo com o que Hui e Wold (1982) argumentaram - consistência geral. Os 

requisitos mínimos de tamanho de amostra para executar o algoritmo PLS foram calculados 

usando o método gama-exponencial (KOCK; HADAYA, 2018).  

Encontrou-se um requisito de tamanho mínimo da amostra de 57 respondentes (em que: 

coeficiente de caminho significativo mínimo absoluto = 2,97, nível de significância usado = 

0,05 e nível de força exigido = 0,80), que este estudo atende. Também foi calculado o 

tamanho da amostra usando o software G*power. Os resultados de cálculo mostram que o 

número mínimo da amostra necessária neste estudo é de 55 respondentes (em que: tamanho 

do efeito = 0,15, força = 0,80 e nível de significância = 0,05, sendo que a amostra do estudo 

também satisfaz tais condições. Em suma, o processo de análise de dados e divulgação dos 

resultados deste estudo segue os padrões gerais de divulgação propostos por Latan (2018), 

sendo que esse processo passa por sete etapas. 

3.3. Fase qualitativa 

 

Na fase qualitativa, esta pesquisa faz uso do método do estudo de caso. A estratégia de estudo 

de caso segundo Yin (2010) consiste em uma investigação empírica cujo objetivo é averiguar 

um fenômeno contemporâneo de maneira mais profunda, tendo como referência seu contexto 

real. De acordo com o autor, uma das finalidades do estudo de caso é a explicação dos 

vínculos causais em situações da vida real que são muito complexas para as estratégias que 

envolvem experimentos/levantamentos. 

Sobre a estratégia de estudo de múltiplos casos, Yin (2010) explica que seu uso é oriundo, 

diretamente, do entendimento das replicações teóricas e literais. Assim, a escolha de cada 

caso deve ser elaborada com base na seguinte análise dicotômica: existe a possibilidade de 

que os resultados sejam semelhantes nos diversos casos (replicação literal) ou diferentes 

(replicação teórica), pelo fato da existência de fatores previamente explicados (levantados) 

pelo pesquisador. 

Além disso, o uso de múltiplos casos (em vez de um único caso) possui alguns benefícios, a 

saber: i. possibilita mais potência nas conclusões analíticas do estudo; ii. aumenta o nível de 
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compreensão do fenômeno estudado; e iii. reduz o nível de incertezas (dúvidas) quanto aos 

resultados (YIN, 2010; JABBOUR et al., 2015). 

3.3.01. Modelo conceitual 

 

O modelo conceitual na fase qualitativa segue o modelo desenvolvido na fase quantitativa. 

Porém, nesse momento, o foco principal é investigar a relação entre fatores humanos e adoção 

de práticas de gestão de baixo carbono sob a ótica (com um enfoque) da Visão Baseada em 

Recursos (Figura 21).  

 

Figura 21 - Modelo conceitual da fase qualitativa da pesquisa 

 

De acordo com Yin (2010, p. 106), é importante a elaboração do protocolo do estudo de 

múltiplos casos (Quadro 11): 

É uma forma de aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso, pois ele se 

destina a orientar o pesquisador quanto aos procedimentos de coleta de dados [...] ter 

um protocolo de estudo de caso é desejável sob todas as circunstâncias, mas é 

essencial se você estiver realizando um estudo de casos múltiplos. 

 

Quadro 11 – Protocolo de pesquisa do estudo de múltiplos casos 

Questão de Pesquisa 
Quais são os fatores humanos que habilitam a adoção de práticas de gestão de 

baixo carbono? 

Unidade de Análise Relação entre fatores humanos e adoção de práticas de gestão de baixo carbono 

Organizações 
Seis empresas brasileiras relacionadas ao setor de biodiversidade  

(Empresas A, B, C, D, E e F) 

Limites de tempo Entre os anos de 2017 e 2018. 
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Fontes de dados e 

confiabilidade 

Entrevistas em profundidade com respondentes previamente selecionados e 

cruzamento entre dados coletados nas entrevistas, análise de documentos e 

observação. 

Validade dos 

construtos 

Fontes diversas de evidências  

(entrevistas / análise documental / observação) 

Validade interna 

Análise dos fatores humanos habilitadores mais relevantes para a adoção de 

práticas de gestão de baixo carbono em cada caso estudado (análise cruzada) e 

um expert de cada área (mudança climática, gestão ambiental e recursos 

humanos) para avaliar o roteiro de entrevista 

Validade externa Discussão dos resultados empíricos à luz da literatura do tema (estado-da-arte) 

Exemplos de 

Questões-chave 

 Existe apoio da Alta Administração para atividades ambientais? Como 

isso ocorre? 

 Existe treinamento ambiental? Como isso ocorre? 

 A avaliação de desempenho e as recompensas baseiam-se em critérios 

ambientais? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3.02. Elaboração do instrumento de coleta de dados 

O roteiro de entrevista, instrumento fundamental para realização do estudo de múltiplos casos 

nesse estudo, foi elaborado  de acordo com a literatura e passou também pelo processo de 

validação com experts (acadêmicos) nas áreas de Sustentabilidade e Recursos Humanos. 

O levantamento de bibliografias sobre o tema, especificamente no Capitulo 2 (Fundamentos 

Conceituais), deu origem às questões realizadas no processo de entrevistas junto aos gestores. 

O Quadro 12 mostra o roteiro desenvolvido, o número de blocos do roteiro, o número de 

questões por bloco e o tema analisado em cada um dos deles. 

Quadro 12 – Descrição do roteiro de entrevista utilizado na etapa qualitativa 

Bloco Número de questões Temas explorados 

Características gerais 

da empresa 
7 

Setor de atuação 

Tempo de operação 

Porte 

Concorrentes 

Estratégia 7 

Missão  

Visão  

Valores 
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Recursos 

Competências 

Fatores Humanos 

Críticos de Sucesso 

para a promoção de 

práticas de Gestão de 

Baixo Carbono 

14 

Descrição de cargos 

Seleção 

Recrutamento 

Treinamento  

Avaliação de desempenho  

Remuneração 

Gestão Ambiental 13 

Política Ambiental 

Certificação Ambiental 

Indicadores ambientais 

Práticas de Gestão de 

Baixo Carbono 
13 

Análise do Ciclo de Vida 

Sistema de Gestão Ambiental 

Design de produto 

Mensuração de emissões 

Processos Logísticos 

 

O uso de fontes de informação diversas é recomendada (YIN, 2010), isto é, sugere-se que as 

fontes de dados sejam trianguladas (é a chamada triangulação). Além da realização das 

entrevistas, este estudo também utilizou outras duas ferramentas: i. a observação, ou seja, a 

verificação do fenômeno em seu contexto natural; e ii. análise de documentos, sendo aqui 

importantes relatórios, website e publicações voluntárias das organizações estudadas. 

 

Yin (2010) também discorre sobre 4 testes que são elaborados para verificar a qualidade em 

pesquisas sociais empíricas (Quadro 13). 

 

Quadro 13 – Testes em estudo de caso 

Testes em 

casos 
Tática do estudo 

Fase da pesquisa na qual 

a tática ocorre 

Validade do 

construto 

Usa múltiplas fontes de evidência 

Têm informantes-chave 
Coleta de dados 

Validade 

interna 

Realiza a combinação de padrão 

Realiza a construção da explanação 
Análise de dados 

Validade 

externa 
Replica a teoria nos estudos de caso múltiplos Projeto de pesquisa 

Confiabilidade Usa o protocolo de estudo de caso Coleta de dados 

 

Fonte: Adaptado de Yin (2010, p. 64) 
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3.3.03. Composição da amostra 

A fase qualitativa, conforme já citado, envolveu a realização do  estudo de múltiplos casos. 

Nela, foram realizados seis casos em organizações pertinentes à amostra.  

 

O processo de composição da amostra levou em consideração requisitos para que uma 

organização pudesse fazer parte do estudo. Entre tais requisitos, citam-se: i. possuir relação 

com biodiversidade (seja por atuar impactando recursos naturais ou sendo intensiva em 

matérias-primas oriundas de biodiversidade, por exemplo); ii.localização geográfica viável.  

Um cadastro com 10 organizações (criado por meio dos contatos do pesquisador e da 

representatividade das organizações em relação à temática da pesquisa) foi elaborado e, após 

conseguir o contato institucional ou o contato do gestor da área de Sustentabilidade, um e-

mail contendo uma explicação detalhada sobre a pesquisa foi enviado solicitando a 

participação da empresa para ser um dos casos do estudo. Das 10 organizações, apenas uma 

aceitou prontamente (o primeiro caso a ser realizado). Todas as outras organizações 

demandaram um esforço maior de contatos e explicações sobre o estudo. Por fim, seis 

empresas aceitaram participar da pesquisa. Ressalta-se aqui a dificuldade em conseguir a 

aprovação das organizações para serem casos da pesquisa - de fato, foi um processo bastante 

desgastante. 

Dessa forma, a seleção das organizações estudadas levou em consideração a consistência de 

tais empresas em relação ao objeto de estudo e também a conveniência em conseguir a 

aprovação para a realização dos casos. 

A primeira organização que deu o aceite que participaria da pesquisa como um dos casos 

estudados foi chamada de organização "A", no início do ano de 2018. Nos meses 

posteriores, outras cinco empresas confirmaram a participação, sendo chamadas de 

organização "B", "C", "D", "E" e "F". 

O conjunto de seis empresas atende aos requisitos para a composição da amostra e o número 

de organizações analisadas levou em consideração o conceito de "saturação teórica", isto é, 

quando o incremento de novos casos já não traria contribuições significativas ao estudo 

(YIN,2010). 
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3.3.04. Coleta de dados 

 

Assim que a confirmação da participação era dada pela empresa, um novo contato era 

realizado para marcar a data da visita e entrevista. Dessa forma, a fase de coleta de dados da 

etapa qualitativa durou seis meses no ano de 2018. 

Nesse período, os dados foram levantados utilizando-se as ferramentas já supracitadas: 

entrevista, observação e análise documental. As entrevistas foram realizadas com 

representantes da área de Sustentabilidade das empresas (em alguns casos não havia um 

departamento específico de Sustentabilidade - em tais casos a entrevista foi realizada com 

sócios que respondiam direta ou indiretamente pela área). 

O Quadro 14 resume a caracterização dos seis casos deste estudo, bem como os elementos 

constituintes do processo de coleta de dados. 

Quadro 14 – Caracterização das empresas estudadas e dos elementos da coleta de dados 

Empresa Caracterização Elementos da coleta de dados 

Entrevista Observação Documentos 

A 

Empresa do setor de 

cosméticos, com 

grande share de 

mercado e conhecida 

por seu apelo 

sustentável 

Entrevista com o 

Gerente de 

Sustentabilidade 

Visita Técnica 

 

 Visita para 

realização da 

entrevista 

Relatório de 

Sustentabilidade 

 

Website  

 

Folders e outros materiais 

sobre a companhia 

B 

Empresa do setor de 

madeira, atuando no 

segmento de madeira 

de reflorestamento 

Entrevista com 

um dos sócios da 

empresa, 

responsável pela 

área 

Administrativa 

Visita Técnica 

 

 Visita para 

realização da 

entrevista 

Folders e outros materiais 

sobre a companhia 

 

Website 

C 

Empresa do setor de 

análises químicas, 

incluindo insumos 

naturais 

Entrevista com 

uma das sócias da 

empresa, 

responsável pela 

área 

Administrativa 

Visita para 

realização da 

entrevista 

Folders e outros materiais 

sobre a companhia 

 

Website 

D 
Empresa do setor de 

suco de laranja 

(citricultura) 

Entrevista com o 

Gerente de 

Sustentabilidade 

Visita para 

realização da 

entrevista 

Relatório de 

Sustentabilidade 

 

Website  

 

Folders e outros materiais 

sobre a companhia 
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E 
Empresa do setor 

sucroenergético 

Entrevista com o 

Gerente 

Engenharia/Meio 

Ambiente 

Visita para 

realização da 

entrevista 

Folders e outros materiais 

sobre a companhia 

 

Website 

F 
Empresa do setor de 

cosméticos, de 

pequeno porte 

Entrevista com a 

sócia da empresa, 

responsável pela 

área de 

Desenvolvimento 

de Produtos 

Visita para 

realização da 

entrevista 

Folders e outros materiais 

sobre a companhia 

 

Website 

 

3.3.05. Análise dos dados coletados 

 

Os dados coletados foram analisados de acordo com os padrões da pesquisa qualitativa, 

seguindo a estratégia de Yin (2010), baseada em proposições teóricas. A Figura 22 evidencia 

os procedimentos de análise dos dados da etapa qualitativa. 
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Figura 22  – Procedimentos de análise dos dados da etapa qualitativa 

Fonte: Adaptado de Jabbour et al. (2015) 

 

Como mostra a Figura 14, os dados coletados em todos os casos foram sistematizados 

inicialmente, por meio da transcrição (reconstituição) das entrevistas realizadas da forma mais 

fidedigna possível, sempre buscando extrair a maior quantidade de informações. A coleta de 

dados foi realizada no ano de 2018 (todos os seis casos). 

Posteriormente, os dados foram agregados e reorganizados, com o intuito de visualizar 

(identificar) padrões e tendências. Por fim, as informações pós-sistematização foram cruzadas 

e comparadas, na tentativa de desenvolver um modelo explicativo. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA FASE QUANTITATIVA 

Neste Capítulo apresentam-se os resultados obtidos por meio da análise quantitativa dos 

dados coletados. Na seção 4.1, apresenta-se a análise multivariada dos dados, na qual 

evidenciam-se os procedimentos de análise e as relações entre as variáveis (construtos) são 

testadas por meio da Modelagem de Equações Estruturais. 

 

4.1.Análise multivariada 

Foi utilizado o software SmartPLS 3 para executar os dados e testar as hipóteses (RINGLE et 

al. 2015). Foi selecionado o esquema de ponderação (path) com o número máximo de 

iterações em 300 no algoritmo PLS. Além disso, em termos de bootstrapping, foi selecionado 

um bootstrap com viés corrigido e acelerado (BCa), com um novo número de reamostragem 

de 5.000 e 5% de significância (unicaudal). Os resultados obtidos são descritos abaixo. 

4.1.01. Avaliação do Modelo de Mensuração 

As diretrizes propostas por Latan (2018, p. 76) foram seguidas ao relatar os resultados da 

análise PLS-PM passo a passo. Na primeira etapa, foram reveladas as razões para a escolha do 

PLS-PM, seguido pelo teste das características da amostra e pelo reporte de configurações 

específicas no software usado neste estudo. Além disso, foram avaliados os resultados do 

modelo de mensuração como o próximo passo para avaliar a validade e a confiabilidade dos 

indicadores dos construtos.  

A avaliação do modelo de mensuração consiste em nos conceitos de validade convergente, 

validade discriminante e confiabilidade do construto. A validade convergente foi testada 

examinando os valores de carga de fatores e média de variância extraída (AVE - do inglês: 

Average Variance Extracted) usando a abordagem de produto dos indicadores. O valor da 

carga do fator para cada indicador no modelo deve ser > 0,6, e o AVE deve ser > 0,5 

(BANDALOS, 2018; RAYKOV; MARCOULIDES, 2011). Além disso, a confiabilidade do 

construto foi testada usando duas medidas que incluíram o Alpha de Cronbach e o ρA. A 

regra geral exige Alpha de Cronbach e ρA maior que 0,70 (HENSELER et al. 2017; LATAN; 

NOONAN, 2017). Os resultados de análise para o modelo de mensuração são exibidos na 

Tabela 8, na Tabela 9 e Tabela 10. 
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Tabela 8  - Indicadores e Modelo de Mensuração do Construto Fatores Humanos 

Indicadores/Itens Código CFa AVE α ρA 

A. Fatores Humanos (HF)  

Há apoio da Alta Administração para as atividades ambientais 

A análise e descrição de cargos leva em conta a perspectiva ambiental  

A seleção e recrutamento leva em consideração a perspectiva ambiental 

     Há treinamento ambiental na empresa 

Os funcionários possuem poder de decisão para lidar com questões ambientais 

Há a formação de equipes “verdes” (equipes específicas para lidar com questões ambientais) 

A avaliação de desempenho e remuneração leva em consideração critérios ambientais  

Há engajamento dos funcionários com a gestão ambiental da organização 

A preocupação com o meio ambiente faz parte da cultura da organização 

A temática ambiental faz parte da aprendizagem organizacional 

 

HF1 

HF2 

HF3 

HF4 

HF5 

HF6 

HF7 

HF8 

HF9 

HF10 

 

0.736 

0.758 

0.764 

0.785 

0.810 

0.740 

0.770 

0.848 

0.862 

0.811 

0.623 0.932  0.934 

 aCF é a carga do fator
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Tabela 9 - Indicadores e Modelo de Mensuração do Construto Práticas de Gestão de Baixo Carbono 

Indicadores/Itens Código CFa AVE α ρA 

B. Práticas de Produto (PDPRC) 

A ferramenta da Análise do Ciclo de Vida é utilizada para avaliar as emissões de carbono de um produto 

durante toda sua vida útil  

Há substituição no uso de matérias-primas intensivas em carbono por matérias-primas renováveis  

Há substituição no uso de matérias-primas intensivas em carbono por matérias-primas recicladas 

O design de produtos leva em conta a redução da emissão de carbono durante os processos de produção  

Há adoção de novos processos de produção ou melhoria dos processos de produção existentes com a 

finalidade de reduzir as emissões de carbono 

 

 

PDPRC1 

 

PDPRC2 

 

PDPRC3 

 

PDPRC4 

 

PDPRC5 

 

0.793 

 

0.836 

 

0.810 

 

0.873 

 

0.853 

0.695 0. 890 0.899 

C. Práticas de Logística (LGPRC) 

Há monitoramento das distâncias percorridas e consumo associado de combustível no que se refere aos 

processos logísticos da empresa  

A empresa utiliza formas menos poluentes de transporte (motores híbridos em caminhões, por exemplo) 

A empresa utiliza modais de transporte mais eficientes em carbono  

 

LGPRC1 

 

LGPRC2 

 

LGPRC3 

 

 

0.794 

 

0.821 

 

0.767 

0.631 0.713 0.724 

 aCF é a carga do fator



1 

 

Tabela 10 (continuação) - Indicadores e Modelo de Mensuração do Construto Práticas de Gestão de Baixo Carbono 

Indicadores/Itens Código CFa AVE α ρA 

D. Práticas de Processo (PROPRC) 

Há mensuração das emissões de carbono ao longo do processo produtivo  

Há um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implementado  

Há uso de equipamentos mais eficientes do ponto de vista do consumo de energia  

Há uso de fontes de energia de baixo carbono/livre de carbono  

Há processos de reciclagem instalados para descarte de materiais intensivos em carbono 

 

PROPRC1 

PROPRC2 

PROPRC3 

PROPRC4 

PROPRC5 

 

0.812 

0.823 

0.750 

0.733 

0.666 

0.576 0.816  0.835 
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Além disso, a validade discriminante foi avaliada usando o índice HeteroTrait MonoTrait 

(HTMT). Como Franke e Sarstedt (2018) argumentam, HTMT como um estimador de 

correlações desatenuadas (perfeitamente confiáveis) entre os construtos, em vez do critério de 

Fornell-Lacker. A regra prática para avaliar a validade discriminante é que o valor de HTMT 

deve ser < 0,90 ou 0,85 para todos os construtos no modelo (FRANKE; SARSTEDT, 2018; 

VOORHEES et al., 2016). Os resultados mostram que a validade discriminante para a 

correlação entre as duas mensurações dos construtos é satisfeita. Os resultados deste teste são 

mostrados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Correlações e Resultados de Validade Discriminante 

Construto Média Desvio 1 2 3 4 

Fatores Humanos (HF) 

Práticas de Logística (LGPRC) 

Práticas de Processo (PROPRC) 

Práticas de Produto (PDPRC) 

3.58 

3.23 

3.71 

3.05 

1.17 

1.32 

1.36 

1.45 

(0.900)  

0.573 

0.638 

0.658 

0.681 

(0.900) 

0.739 

0.529 

0.715 

0.760 

(0.900) 

0.709 

0.712 

0.653 

0.826 

(0.900) 

Nota: * Correlação é significativa no nível 0,05 (bicaudal). Abaixo dos elementos diagonais estão 

as correlações entre os valores dos construtos. Acima dos elementos da diagonal estão os valores 

HTMT. 

 

4.1.02. Avaliação do Modelo Estrutural 

Após avaliar o modelo de mensuração, o próximo passo é avaliar o modelo estrutural, 

incluindo o coeficiente de determinação, o tamanho do efeito, a relevância preditiva e o fator 

de inflação da variância (VIF). O coeficiente de determinação indica o poder preditivo do 

modelo e esse coeficiente representa a quantidade de variância na variável endógena que pode 

ser explicada por todas as variáveis exógenas. Além disso, o tamanho do efeito mede a 

variância que pode ser explicada por cada preditor no modelo. 

Tabela 12 - - Resultados do Modelo Estrutural 

Construto R2 Adj. R2 f2 Q2 VIF AFVIF 

Fatores Humanos (HF) 

Práticas de Produto (PDPRC) 

Práticas de Processo PROPRC) 

Práticas de Logística (LGPRC) 

– 

0.433 

0.407 

0.328 

– 

0.426 

0.399 

0.320 

0.488 – 0.765 

– 

– 

– 

– 

0.273 

0.208 

0.182 

1.977 

2.309 

3.106 

2.155 

– 

2.387 

2.387 

2.387 

 

A Tabela 12 apresenta os resultados da avaliação do modelo estrutural. Os valores obtidos de 

R² e R² ajustado são bons, sendo que os valores variaram entre 0,320 a 0,433 e incluídos nas 
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categorias de média e grande relação. Além disso, foi obtido um bom tamanho de efeito para 

o preditor no modelo (neste caso, fatores humanos) variando de 0,488 a 0,765, sendo incluído 

na categoria de grande relação. A relevância preditiva do modelo resultante do procedimento 

de blindfolding é boa, em que este valor é maior que 0 para cada construto endógeno no 

modelo. Os valores de VIF para cada preditor no modelo são menores que 3.3, o que indica 

ausência de colinearidade vertical e lateral entre variáveis independentes e dependentes 

(KOCK; LYNN, 2012). 

4.1.03. Teste de hipóteses 

O teste de hipóteses é conduzido por meio da abordagem bootstrapping, e observa-se 

coeficiente de parâmetro e valores de significância de intervalos de confiança de 95%. 

Conforme ilustrado na Tabela 13, todos os coeficientes de caminho (efeitos diretos) nas 

relações entre as variáveis são suportados e significativos a p = 0,05 com intervalo de 

confiança de 95%.  

Especificamente, a relação entre HF    PDPRC (fatores humanos e práticas de produto) e 

HF   PROPRC (fatores humanos e práticas de processo) foram significativas, com valores 

beta (β) de 0,658 e 0,638, respectivamente, e significativas a p = 0,009 < 0,05 e p = 0,013 < 

0,05 com intervalo de confiança de 95% BCa (intervalo de confiança percentílico bootstrap 

corrigido do viés e acelerado). Isso significa que as hipóteses 1a e 1b (H1a e H1b) são aceitas. 

Além disso, descobrimos que a relação entre HF   LGPRC (fatores humanos e práticas de 

logística) foi significativa, com valores beta (β) de 0,573 e significativos a p = 0,010 < 0,05 

com intervalo de confiança de 95% BCa. Isso significa que a hipótese 1c (H1c) também é 

aceita. 

Tabela 13 - Relações entre variáveis 

Caminho 

Estrutural 
Coef (β) Desvio p value 95% BCa CI Conclusão 

HF  PDPRC 

HF  PROPRC 

0.658 

0.638 

0.080 

0.063 

0.000** 

0.000** 

(0.762, 0.009)** 

(0.723, 0.013)* 

H1a aceita 

H1b aceita 

HF   LGPRC 0.573 0.074 0.000** (0.672, 0.010)* H1c aceita 

Nota: **, * estatisticamente significante nos níveis de 1% e 5%, respectivamente. 
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4.1.04. Avaliação de Endogeneidade 

Foram realizados dois testes de robustez para mostrar que os resultados são imparciais. O 

teste de robustez é necessário como um complemento ao reportar os resultados da análise de 

PLS-PM (Latan 2018). Primeiro, testou-se o viés de endogeneidade para garantir que a 

relação entre variáveis no modelo não é influenciada por outras variáveis (variáveis omitidas), 

e não há causalidade reversa (JEAN et al., 2016; BENITEZ et al., 2018). Garantiu-se que esse 

viés não interfere nos resultados por meio do teste Heckman com o auxílio do software Stata. 

Não foi encontrada diferença entre os dois resultados, o que demonstra que esse viés não 

ocorre nos dados. Os resultados do teste de endogeneidade são mostrados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Teste de Endogeneidade 

Caminho Estrutural Coef(β) Desvio p value z Conclusão 

HF  PDPRC 0.355 0.046 0.000** 7.70** Sem diferença 

HF  PRPPRC 0.324 0.045 0.000** 7.24** Sem diferença 

HF  LGPRC 0.196 0.032 0.000** 6.16** Sem diferença 

     Nota: **, * estatisticamente significante nos níveis de 1% e 5%, respectivamente. 

Além disso, o problema da heterogeneidade não observada foi considerado como uma séria 

ameaça à validade dos resultados. Latan (2018) argumenta que é necessário realizar uma 

análise suplementar para garantir que esse viés não interfira nos resultados do PLS-PM. Este 

viés foi avaliado usando a abordagem de mistura finita PLS (FIMIX-PLS), seguindo o 

procedimento multi-método proposto por Sarstedt et al. (2017). Depois de realizar esse 

procedimento, verificou-se que a heterogeneidade não observada não era uma ameaça à 

validade dos resultados. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA FASE QUALITATIVA 

Neste Capítulo, apresenta-se a análise dos dados coletados na fase qualitativa da pesquisa. A 

estrutura do referencial bibliográfico apresentado anteriormente é seguida, sendo que são 

explorados os seguintes tópicos: na seção 5.1, as práticas organizacionais de gestão de baixo 

carbono nas empresas analisadas, com foco em: a) principais práticas adotadas; b) nível da 

gestão organizacional de baixo carbono (gestão ambiental) praticada; posteriormente, na 

seção 5.2, apresenta-se uma estruturação dos fatores humanos habilitadores para operações de 

baixo carbono  para cada um dos casos estudados; por fim, na seção 5.3. apresenta-se uma 

sistematização dos elementos de Estratégia, vinculados diretamente à Visão Baseadas em 

Recursos. 

O Quadro 15 ilustra informações gerais de cada um dos casos e também variáveis de porte. 

Verifica-se que a maior empresa em número de funcionários é a D (com 12.000 empregados) 

e a menor é a C (com apenas 15 empregados). 

A maioria das empresas possui apenas uma planta, com exceção dos casos A e D (com 2 e 4, 

respectivamente). A empresa mais antiga é a E (71 anos) e a mais jovem é a C (10 anos). 

Das 6 empresas, apenas uma possui capital aberto em bolsa de valores; uma possui capital 

fechado; 3 são empresas familiares e uma possui 4 sócios (porém não familiar).
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Casos analisados 

  
A B C D E F 

INFORMAÇÕES  

GERAIS 

Setor de atuação Cosméticos 
Madeira de 

Reflorestamento 

Prestação de 

serviços  em 

química 

analítica 

Citricultura Sucroenergético 

Produtos de 

Higiene Pessoal 

e Cosméticos 

Composição do capital 
Empresa de 

capital aberto 

Empresa 

Familiar 

(4 sócios) 

4 sócios 

Empresa 

de capital 

fechado 

Empresa Familiar 

(4 sócios) 

Empresa 

Familiar  

(3 sócios) 

Tempo de operação 49 anos 18 anos 10 anos 55 anos 71 anos 23 anos 

PORTE 

Número de funcionários Mais de 7.000 60 15 

12.000  

(durante a 

safra) 

1.000  

(durante a safra) 
50 

Cobertura geográfica 

Brasil e 

exportação 

para mais de 

70 países 

Principal: SP / 

Esporadicamente 

para outros 

estados 

Principalmente 

SP (atende 

também RJ, 

GO e outros 

estados de 

maneira 

isolada) 

Brasil e 

exportação 

para mais 

de 100 

países 

Principalmente SP 

Principalmente: 

SP, MT, GO, 

TO e também 

alguns estados 

das regiões 

Norte, Nordeste 

e Sul. 

Número de plantas/ fábricas 2 1 1 

4  

(3 no 

Brasil e 1 

nos EUA) 

1 1 

 

Quadro 15 - Informações gerais sobre os casos analisados
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5.1.Práticas organizacionais de gestão de baixo carbono  

Das 6 empresas estudadas, em apenas 3 delas há uma área formalmente estruturada para a 

área de Meio Ambiente/Gestão Ambiental/Sustentabilidade (casos A, D e E). Na empresa B e 

C, o diretor administrativo é o responsável por questões relacionadas à gestão ambiental 

(gestão de baixo carbono), porém não há nada estruturado; na empresa F, a responsável é a 

diretora de desenvolvimento de produtos, porém também não há nada estruturado em relação 

às atividades de gestão ambiental. 

Nas empresas A e D, a gestão organizacional de baixo carbono (e também a gestão ambiental 

como um todo), é desenvolvida por gestores com grande experiência profissional na área 

especificamente. Isso não é observado nas outras 4 empresas (B, C, E e F) - são gestores de 

grande experiência, mas não na área específica de Meio Ambiente/Gestão Ambiental. 

Os próximos quadros (Quadro 16, Quadro 17 e Quadro 18) evidenciam as práticas de gestão 

de baixo carbono para cada um dos casos. 

Inicialmente, a única empresa que trabalha com a ferramenta de Análise de Ciclo de Vida é a 

empresa A. A análise das práticas de gestão de baixo carbono de produto são mais 

evidenciadas nas empresas D e E, sendo que a empresa F é a que possui o menor número de 

práticas adotadas nessa categoria. 

Sobre as práticas de gestão de baixo carbono de processo, destaque para as empresas A e D, 

que mostraram a adoção de todas as práticas observadas nessa categoria.  

Ressalta-se a questão da reciclagem na empresa A, como destacou o entrevistado: "há uma 

central de resíduos totalmente segregada em que pensam como criar soluções que agreguem 

maior valor para tais subprodutos"; além disso, somos pioneiros no uso do refil" (embalagem 

de menor impacto ambiental que gera fidelização, já que o produto custa 20% a menos do que 

o novo da embalagem regular). 

Sobre as práticas de gestão de baixo carbono de logística, o destaque negativo foi a empresa 

C, que não apresentou a adoção de nenhuma das práticas dessa categoria. Mais uma vez, 

tiveram destaque positivo as empresas A e D. 
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 Casos analisados 

 A B C D E F 

A ferramenta da 

Análise do Ciclo de 

Vida é utilizada para 

avaliar as emissões de 

carbono de um produto 

durante toda sua vida 

útil 

Sim, "usamos o 

princípio de Análise do 

Ciclo de Vida para 

fatores de emissão das 

matérias-primas e 

embalagens - 

mapeamento feito por 

software". 

Não Não Não Não Não 

 Há substituição na 

utilização de matérias-

primas intensivas em 

carbono por matérias-

primas renováveis 

Sim, plástico não 

renovável por plástico 

"verde", por exemplo. 

A madeira de 

reflorestamento é uma 

matéria-prima renovável 

Não  

("porém sempre 

tentamos partir do 

menos poluente") 

A laranja é uma matéria-

prima renovável 

A cana é uma matéria-

prima renovável 
Não 

 Há substituição na 

utilização de matérias-

primas intensivas em 

carbono por matérias-

primas recicladas 

Sim, PET reciclado e 

vidro reciclado. 
Não Não 

Sim, ("A gestão de 

resíduos sólidos prioriza 

a não 

geração; a redução; a 

reutilização; a 

reciclagem; 

o tratamento; e a 

disposição final 

adequada"). 

“Tudo que é descartado 

na indústria é separado e 

o que é possível é 

reutilizado no processo”. 

A empresa tem um 

departamento próprio de 

reciclagem. 

Não 

O design de produto 

leva em conta a 

redução da emissão de 

carbono durante os 

processos de produção 

Sim, "sem dúvida, na 

fase de prototipagem há 

a preocupação com os 

impactos ambientais". 

Sim 

 

("Há a preocupação porém 

não há nada formalizado") 

Não Não  Não Não 

 Há adoção de novos 

processos de produção 

ou melhoria dos 

processos de produção 

existentes com a 

finalidade de reduzir as 

emissões de carbono 

Sim (percebe-se pela 

fala do entrevistado e 

observação que há uma 

forte preocupação com 

inovação de processos - 

busca de ser mais 

sustentável) 

Não é algo formalizado 

Não 

("As vidas úteis dos 

equipamentos são 

superiores a 10 anos. 

Ainda não me desfiz 

de nenhum") 

Sim, ("há o projeto de 

transformar os caminhões 

a diesel em flex (diesel e 

gás natural); Na indústria 

substituiu a queima do 

óleo diesel por queima de 

bagaço de cana"). 

Sim, mas algo pontual  

("há troca de lâmpadas, 

ar-condicionado, 

impressora”) 

Sim ("estamos 

sempre 

buscando 

melhorias") 

 

Quadro 16 - Práticas de gestão de baixo carbono de produto para os casos analisados
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 Casos analisados 

 A B C D E F 
Há mensuração das 

emissões de 

carbono ao longo do 

processo produtivo 

Sim, mensuração de 

100% das emissões do 

processo produtivo. 

Não Não 
Sim ("é feita uma avaliação anual 

de todos os consumos") 
Não Não 

 Há um Sistema de 

Gestão Ambiental 

(SGA) 

implementado 

Sim, entrevistado não se 

recordou o ano exato, 

mas afirmou que já faz 

tempo. 

Não Não 

Sim, há muitos anos (não soube 

precisar quando) ("A 

preocupação com o meio 

ambiente vem desde a fundação 

da empresa") 

Não Não 

 Há uso de 

equipamentos mais 

eficientes do ponto 

de visto do 

consumo de energia 

Sim (deu o exemplo de 

iluminação LED e os 

exemplos do dia-a-dia) 

Não 

 No momento da 

aquisição  

("No momento da 

aquisição olhamos o 

consumo e potência 

até para montar a 

infraestrutura") 

Sim, ("na troca de equipamentos 

faz-se uma análise neste 

sentido"). 

Sim, mas algo pontual  

(lâmpadas, ar-

condicionado) 

Sim ("estamos 

sempre 

buscando 

melhorias") 

Há uso de fontes de 

energia de baixo 

carbono/livre de 

carbono  

Sim, uso de painel 

solares (refeitório); 

caldeira de vapor a 

etanol. 

Não ("Já foi tema 

discutido, porém não 

conseguimos equalizar 

a demanda em relação 

aos investimentos") 

Há projeto em 

andamento  

(energia fotovoltaica) 

Compra energia no mercado 

incentivado, faz uso de biomassa, 

os veículos leves utilizam apenas 

o etanol, tem um projeto para 

produção de energia eólica e um 

estudo para colocar painéis 

solares ("a unidade XXX é 

autossuficiente em cogeração") 

Sim, utiliza-se a 

produção da própria 

usina (biomassa). 

Não 

Há processos de 

reciclagem 

instalados para 

descarte de 

materiais intensivos 

em carbono?  

Sim, "há uma central de 

resíduos totalmente 

segregada em que 

pensam como criar 

soluções que agreguem 

maior valor para tais 

subprodutos") 

Sim ("há coleta 

seletiva e fazemos a 

separação do lixo 

metálico") 

Não 

Sim, ("A gestão de resíduos 

sólidos prioriza a não 

geração; a redução; a reutilização; 

a reciclagem; 

o tratamento; e a disposição final 

adequada"). 

Sim, mas algo pontual 

("“Descarte e 

reutilização” a 

primeira etapa é ver se 

dá para reutilizar, se 

não der faz o 

descarte") 

Sim ("há 

processos de 

reciclagem para 

papel e bombas 

plásticas") 

 

Quadro 17 - Práticas de gestão de baixo carbono de processo para os casos analisados
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 Casos analisados 

 A B C D E F 

Há monitoramento das 

distâncias percorridas e 

consumo associado de 

combustível no que se 

refere aos processos 

logística da empresa? 

Sim 

Em andamento 

("Estamos 

finalizando um 

processo que vai 

medir o consumo 

da frota") 

Não 

Sim, caminhões próprios são 

tecnológicos, efetuando o 

monitoramento. 

"Sim, é feito 

pelo posto de 

gasolina da 

própria usina 

com todos os 

veículos".  

Sim 

(sistema de 

controle na 

frota 

própria da 

empresa) 

A empresa utiliza 

formas menos poluentes 

de transporte (motores 

híbridos em caminhões, 

por exemplo) 

Sim, "estamos sempre 

tentando...Fizemos um piloto no 

passado com o caminhão a etanol; 

hoje há um piloto de ônibus 

movido à etanol; executivos são 

estimulados a ter carros flex" 

Não Não 

Não, ("existe um projeto para 

transformar os caminhões a diesel 

em flex - diesel e gás"). 

Não Não 

A empresa utiliza 

modais de transporte 

mais eficientes em 

carbono  

Não Não Não 
Sim (transporte por navios - 

exportação) 
Não Não 

 

Quadro 18 - Práticas de gestão de baixo carbono de processo para os casos analisados
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5.2.Fatores humanos habilitadores para operações de baixo carbono 

 

A descrição dos fatores humanos habilitadores para operações de baixo carbono são 

evidencias nos quadros a seguir.  

Sobre o Apoio da Alta Administração, nas empresas A, D e E evidenciou-se alto 

comprometimento da Alta Administração para as atividades ambientais, com destaque para a 

empresa A, em que (nas palavras do entrevistado): "no Comitê Executivo (formado pelo 

Presidente e Vice-Presidentes) um dos indicadores de remuneração variável é relacionado à 

impacto ambiental", o que corrobora o comprometimento ao qual ele se referiu. 

Sobre a análise e descrição de cargos levar em conta a perspectiva ambiental, apenas na 

empresa D ocorre essa prática (ainda assim para alguns cargos somente). O mesmo ocorre 

quando se analisa se a seleção e recrutamento levam em consideração a perspectiva 

ambiental. 

Em relação à temática treinamento ambiental, ganha destaque a empresa D: em sua fala, o 

entrevistado afirma que "existe um sistema de gestão operacional que faz o levantamento das 

questões de segurança, quais são os impactos ambientais que cada função causa, os EPIs que 

precisam ser utilizados e é feito um informativo de forma objetiva por área; assim, cada posto 

de trabalho recebe uma ficha com tudo que tem dentro do posto dele". 

Sobre o engajamento dos empregados, destaque para o depoimento do entrevistado da 

empresa E: "no começo teve muita resistência de parte da gerencia, mas felizmente houve 

uma mudança e hoje o engajamento é maior, muito por conta dos proprietários que apoiam a 

causa ambiental e sempre foram referências". Esse trecho da fala do entrevistado evidencia 

também a importância do Apoio da Alta Administração (muito longe de ser puramente 

financeiro). 
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Casos analisados 

 
A B C D E F 

Há apoio da Alta 

Administração para 

as atividades 

ambientais 

Apoio é muito forte  (ex:"são 

altamente comprometidos, por 

exemplo, no Comitê Executivo 

(formado pelo Presidente e 

Vice-Presidentes) - um dos 

indicadores de remuneração 

variável é relacionado à impacto 

ambiental"); além disso, na 

divulgação de resultados, o que 

ocorre trimestralmente, 

evidenciam-se indicadores 

financeiros, ambientais e 

sociais; e o relatório financeiro 

já é integrado ao relatório de 

sustentabilidade"). 

Há preocupação 

com o meio 

ambiente por 

parte dos sócios,  

porém isso não 

se traduz em 

práticas 

formalizadas. 

Há preocupação 

com o meio 

ambiente por parte 

dos sócios,  porém 

isso não se traduz 

em práticas 

formalizadas. 

Há grande preocupação com o 

meio ambiente e isso traduz-se 

em práticas e suporte da Alta 

Administração 

("Sustentabilidade é um dos 

valores da companhia") 

Sim  

("100% favorável, 

tudo que é 

necessário ser feito 

tem o apoio da 

Alta 

Administração") 

Há preocupação 

com o meio 

ambiente por 

parte dos sócios,  

porém isso não 

se traduz em 

práticas 

formalizadas. 

Análise e descrição 

de cargos  leva em 

conta a perspectiva 

ambiental 

Não existe Não existe 

Não existe ("nem 

temos o 

departamento 

específico de 

Recursos 

Humanos" / 

"estamos em um 

processo de 

consultoria 

organizacional 

junto à uma 

empresa externa") 

Sim (dependendo do cargo) Não existe Não existe 

A seleção e 

recrutamento  leva 

em consideração a 

perspectiva 

ambiental 

Não existe, porém muitas vezes 

os candidatos querem trabalhar 

na empresa pelo apelo 

sustentável 

Não existe Não existe Sim (dependendo do cargo) Não existe Não existe 

 

Quadro 19 - Fatores Humanos Críticos de Sucesso para a promoção de práticas de Gestão de Baixo Carbono nos casos estudados



1 

 

 
Casos analisados 

 
A B C D E F 

 Há treinamento 

ambiental na 

empresa 

Sim  Não existe Não existe 

Sim ("existe um sistema de gestão 

operacional que faz o levantamento 

das questões de segurança, quais são 

os impactos ambientais que cada 

função causa, os EPIs que precisam 

ser utilizados e é feito um 

informativo de forma objetiva por 

área. Assim, cada posto de trabalho 

recebe uma ficha com tudo que tem 

dentro do posto dele") 

Moderado. 

"São feitas instruções com noções 

básicas acerca de aplicação de 

herbicidas, defensivos, passando aos 

funcionários a parte da legislação 

ambiental" 

Sim 

(orientações à 

equipe de 

limpeza 

quando à 

desperdício 

etc.) 

Os funcionários 

possuem poder 

de decisão para 

lidar com 

questões 

ambientais 

Sim, há templates com critérios 

ambientais tanto na área de 

produtos (na etapa de 

prototipagem) quanto em áreas 

que não envolvem o 

desenvolvimento de produtos. 

Dessa forma, há poder de 

decisão para trabalhar com a 

temática ambiental. 

Sim  

("há 2 profissionais 

(da área de 

Segurança e 

Qualidade) que 

possuem autonomia 

para agir em ações 

preventivas e/ou 

corretivas") 

Sim (é algo 

inerente à 

qualificação dos 

empregados: 

todos com Pós-

Graduação) 

Sim (“Ele tem poder de recusar uma 

atividade que vai gerar um risco 

desnecessário de segurança ou meio 

ambiente, mas não tem poder de 

decisão para mudar processo, salvo 

casos emergenciais"). 

O poder de decisão é do departamento 

de Engenharia e Meio ambiente (5 

funcionários e 2 estagiários). 

Não existe 

Há a formação 

de equipes 

“verdes” 

Sim  

Há parcerias entre a área de 

Meio ambiente e outras áreas 

para criação de comitês ("Meio 

ambiente conversa com 

Engenharia para criar o Comitê 

da Água, de Resíduos...")  

Não existe Não existe 

Sim  

(“Foi formado na unidade XXX o 

Ecotime e foi formada uma equipe 

para instruir os colegas para questões 

de meio ambiente e segurança do 

trabalho") 

Existe o departamento de Engenharia e 

Meio ambiente que faz um trabalho 

junto com a Copersucar e com a Única 

para lidar com as questões de meio 

ambiente. A Usina é signatária de forma 

voluntária do Protocolo Agroambiental – 

Etanol Verde cumprindo 100% das 

metas impostas e já aderiram também o 

Protocolo Ambiental II – Etanol mais 

verde, pré-lançado em janeiro/18, com 

lançamento previsto para dezembro/18. 

Não existe 

 

Quadro 20 - Fatores Humanos Críticos de Sucesso para a promoção de práticas de Gestão de Baixo Carbono nos casos estudados (continuação)
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Casos analisados 

 
A B C D E F 

 A avaliação de 

desempenho e 

remuneração leva 

em consideração 

critérios 

ambientais 

Sim 

"Um dos 

indicadores de 

remuneração 

variável é 

relacionado ao 

impacto ambiental" 

Não existe Não existe 

Sim  

("Na remuneração existe 

uma parte variável e um 

dos critérios utilizados 

para composição dessa 

parte é a questão 

ambiental"). 

Não existe Não existe 

As promoções na 

empresa estão 

vinculadas ao 

atingimento de 

metas ambientais 

Sim 

As metas 

ambientais existem 

e podem ser levadas 

em consideração 

em processos de 

promoção. 

Não existe Não existe 

Sim ("Há um Sistema de 

Desenvolvimento na 

empresa em que as metas 

ambientais fazem parte do 

conjunto global de 

metas") (isso influencia 

nas promoções) 

Não existe Não existe 

O que ocorre caso 

alguém não atinja 

suas metas 

ambientais? 

Impacto na 

remuneração 

variável (no que 

tange ao aspecto 

ambiental) 

Não existe Não existe 

Há um processo formal  

("São realizadas reuniões 

mensais para demonstrar 

os números, o que precisa 

melhorar e novas metas") 

Não existe 

Há punições 

("advertência verbal, 

advertência por 

escrito e no caso de 

reincidência 

suspensão de um dia 

de trabalho") 

Há ações para 

estimular o 

engajamento dos 

funcionários em 

apoiar a temática 

ambiental 

O engajamento é 

alto e isso vem do 

próprio perfil de 

empregado que a 

empresa recruta e 

desenvolve. Ações 

para otimizar o 

processo: Semana 

do Consumo 

Consciente, Dia da 

Árvore etc. 

"Vem melhorando muito 

com a adoção de reuniões 

gerais com os empregados 

para ampliar a percepção 

das pessoas dentro do 

processo de mudança" / 

Foram feitos 10 encontros 

até 2018 (início em 2017) - 

quase que mensalmente)"Há 

2 anos o engajamento era 

muito pior" 

Não há ações para 

estimular porém "Todos 

estão engajados" / 

"engajamento já vem da 

formação de 

Mestrado/Doutorado nas 

áreas de Química e afins" 

"Sim, têm ações de 

comunicação da empresa, 

relatórios, painéis, murais. 

Foi formado um grupo de 

sustentabilidade, mas são 

12 mil funcionários, então 

ainda falta um pouco de 

engajamento, como por 

exemplo com o uso da 

água". 

“No começo teve 

muita resistência de 

parte da gerencia”, 

mas felizmente 

houve uma mudança 

e hoje o engajamento 

é maior, muito por 

conta dos 

proprietários que 

apoiam a causa 

ambiental e sempre 

foram referências"  

De maneira informal 

(muito por conta da 

conscientização da 

sócia) 

("Funcionários são 

conscientes e as 

ações para otimizar o 

processo são 

informais") 

 

Quadro 21 - Fatores Humanos Críticos de Sucesso para a promoção de práticas de Gestão de Baixo Carbono nos casos estudados (continuação)
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Casos analisados 

 
A B C D E F 

A preocupação 

com o meio 

ambiente faz 

parte da cultura 

da organização 

"Sim, por exemplo: 

vasos sanitários e 

mictórios utilizam água 

de reuso; torneiras de 

pressão; dicas para uma 

reunião sem 

desperdício (aviso nas 

salas sobre consumo de 

energia e outros itens); 

são pequenos lembretes 

que fazem parte do 

nosso dia-a-dia". 

Sim (dá exemplo 

de área verde que 

a empresa é 

responsável no 

distrito 

industrial). 

"Porém, não há a 

formalidade neste  

processo, 

precisamos 

formalizar" 

Sim, faz parte 

(porém não  há 

ações específicas 

para auxiliar a 

questão da cultura 

organizacional) 

Sim, há diversas medidas 

que comprovam a forte 

cultura de gestão de riscos 

e também a cultura de 

saúde, segurança e meio 

ambiente (ex: Relatório de 

Sustentabilidade, 

preocupação com 

biodiversidade, 

investimento considerável 

em proteção ambiental 

etc.) 

Sim, porém são ações 

isoladas (dá exemplo de 

algumas práticas: "A usina 

possui tratamento de água e 

esgoto, e um tratamento de 

efluente industrial que 

diminuiu 90% do consumo 

de água na produção, pois a 

água é tratada e reutilizada 

no processo") 

Sim, faz parte (há ações 

pontuais para auxiliar a 

questão da cultura 

organizacional de 

maneira informal) 

A temática 

ambiental faz 

parte do 

processo de 

aprendizagem da 

empresa 

Sim, há um canal de 

TV intranet e a revista 

interna, por exemplo. 

Sim, por meio de 

cartazes e do 

jornal interno 

(chamado de 

"Folha Verde") 

"Não é 

formalizado, mas 

existe (grupos de 

trabalho). 

Precisamos estar 

atualizados em 

relação à 

regulação". 

Sim, existe treinamento, 

feedback, reuniões 

mensais,  quadros de aviso, 

painéis e o próprio 

Relatório de 

Sustentabilidade 

Em andamento. ("O site está 

sendo reestruturado e terá 

uma parte voltada para o 

compartilhamento de 

aprendizado. Atualmente a 

usina participa de 

campanhas fazendo 

conscientização da 

comunidade, distribuindo 

panfletos, realizando 

palestras, frases em ônibus, 

etc.") 

Não é formalizado, mas 

existe (ex: quadros de 

aviso) (por conta da 

conscientização da 

sócia) 

Número de 

pessoas 

envolvidas 

(impactadas) nas 

iniciativas de 

aprendizagem 

ambiental?  

As iniciativas de 

aprendizagem 

ambiental buscam 

impactar todos os 

empregados. 

2 pessoas que 

lidam com as 

questões 

ambientais mais 

diretamente 

(Segurança e 

Qualidade) 

Não há iniciativas 

de aprendizagem 

ambiental 

formalizadas 

O desejo é impactar 100% 

(mural, relatórios, processo 

de integração, por 

exemplo: para todos) 

Não há um comitê 

específico ligado à temática 

ambiental 

Entre 15 e 20 pessoas 

 

Quadro 22 - Fatores Humanos Críticos de Sucesso para a promoção de práticas de Gestão de Baixo Carbono nos casos estudados (continuação)
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Na questão sobre " A preocupação com o meio ambiente faz parte da cultura da organização", 

todas as empresas disseram que existe a preocupação, porém o que se observa é que em 4 

delas (B, C, E e F) há ações pontuais que ocorrem de maneira informal. 

5.3.Elementos de Estratégia (Visão Baseada em Recursos) 

Nessa seção, observou-se de forma detalhada para cada um dos seis casos três aspectos, sendo 

eles: i. principais recursos tangíveis da empresa; ii. principais recursos intangíveis da 

empresa; e iii. principal competência da empresa. 

O Quadro 23 evidencia as respostas dos entrevistados para cada um destes três aspectos. 

Quanto aos recursos tangíveis, as empresas C e F ressaltaram os equipamentos; já as empresas 

B, D e E enfatizaram a infraestrutura da planta industrial - D ainda citou fazendas, navios e 

terminais; e E citou as terras próprias. A empresa A foi a única a dissertar sobre canais de 

distribuição. 

Sobre recursos intangíveis, as empresas C, D, E e F citaram a força da marca; as empresas C e 

D falaram sobre conhecimento e know-how (conceitos bastante relacionados); já a empresa A 

ressaltou o Relacionamento e a Sustentabilidade (nas palavras do entrevistado: "é algo que 

está no DNA da marca". 
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Casos analisados 

 

A B C D E F 

Principais 

recursos 

tangíveis da 

empresa 

Canais de Distribuição 
Infraestrutura da 

planta 
Equipamentos 

Plantas industriais, 

fazendas,  navios e 

terminais. 

Infraestrutura da 

planta e terras 

próprias 

Equipamentos 

Principais 

recursos 

intangíveis da 

empresa 

Relacionamento e 

Sustentabilidade ("é algo 

que está no DNA da 

marca") 

Marca Conhecimento 

Know-how 

(conhecimento do 

negócio no campo) 

e Marca 

Marca Marca 

Principal 

competência 

da empresa 

Como desenvolver um 

modelo de negócio 

sustentável ("não pensar 

apenas no crescimento 

econômico, pensar também 

em uma questão mais 

coletiva e o impacto que é 

gerado para a sociedade") 

Atendimento aos 

clientes 

(personalização no 

entendimento da 

necessidade do 

cliente) 

Resiliência em 

resolver 

problemas 

Governança 

(Gestão de Riscos / 

Compliance / 

Controles Internos) 

Qualidade do 

produto, 

resultante da 

"interação 

humana" muito 

forte (conceito 

de família) 

Produzir com 

qualidade 

diferenciada 

 

Quadro 23 - Elementos de Estratégia (Visão Baseada em Recursos) para todos os casos estudados
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Por fim, sobre a principal competência da empresa, as respostas foram diferentes, havendo 

similaridade apenas entre E e F (qualidade). Ressalta-se a competência enfatizada pelo 

entrevistado da empresa A: como desenvolver um modelo de negócio sustentável (nas 

palavras dele: "não pensar apenas no crescimento econômico, pensar também em uma questão 

mais coletiva e o impacto que é gerado para a sociedade"). 

Em resumo, os resultados da pesquisa qualitativa evidenciaram que as empresas encontram-se 

em diferentes estágios de maturidade em relação às práticas organizacionais de gestão de 

baixo carbono, variando desde o estágio mais alto até o mais baixo (esta classificação é 

desenvolvida no próximo Capítulo). Verificou-se que a intensidade (de presença) dos fatores 

humanos críticos de sucesso foi maior à medida que a organização possuísse maior nível de 

adoção de práticas de gestão de baixo carbono. 
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6. DISCUSSÕES 

Neste Capítulo são apresentadas as discussões dos resultados obtidos na fase quantitativa e na 

fase qualitativa. Na seção 6.1, apresentam-se os paralelos entre as fases da pesquisa, em que 

são analisados resultados que foram confirmados e resultados inesperados; na seção 6.2, são 

apontadas implicações para o âmbito teórico; e na seção 6.3 são apontadas implicações no 

âmbito gerencial. 

6.1.Os paralelos entre fase quantitativa e qualitativa 

A análise quantitativa (por meio do teste de hipóteses) evidenciou que as ramificações da 

hipótese principal foram aceitas - sendo que a primeira com maior coeficiente que a segunda e 

a segunda com maior coeficiente que a terceira. Dessa forma, observou-se que os fatores 

humanos influenciaram mais as práticas de gestão de baixo carbono de produto; em segundo 

lugar, as práticas de processo; e por fim as práticas de logística.  

Tomando por base os estágios evolutivos de Jabbour e Santos (2006) e Jeswani et al. (2008), 

elaborou-se o Quadro 24, com o intuito de classificar os casos de acordo com o nível de 

maturidade das práticas de gestão de baixo carbono. 

  
Caso 

Jabbour e Santos 

(2006) 

Jeswani et 

al. (2008) 
Justificativa 

Nível de 

maturidade 

das 

práticas de 

gestão de 

baixo 

carbono 

A 
Integração 

Externa 
Ativa 

* Gestão de baixo carbono busca oportunidades de 

inovação 

* Existência de metas ambientais 

*Inovações em produtos 

B 
Especialização 

Funcional 
Iniciante 

*Práticas de gestão de baixo carbono não 

implementadas  

* Quando há alguma prática, é algo não formalizado 

e/ou não sistemático. 

C 
Especialização 

Funcional 
Iniciante 

*Práticas de gestão de baixo carbono não 

implementadas  

* Quando há alguma prática, é algo não formalizado 

e/ou não sistemático. 
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D 
Integração 

Externa 
Ativa 

*Existência de metas ambientais 

*Competência na gestão de Riscos e gestão de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

E 
Integração 

Interna 
Emergente 

* Há mobilização das áreas da empresa para a 

gestão de baixo carbono, porém não de forma global 

* Dimensão ambiental não é avaliada de maneira 

estratégica 

F 
Especialização 

Funcional 
Iniciante 

*Práticas de gestão de baixo carbono não 

implementadas  

* Quando há alguma prática, é algo não formalizado 

e/ou não sistemático. 

Quadro 24 - Nível de maturidade das práticas de gestão de baixo carbono nos casos 

Pode-se observar que apenas os casos A e D atingiram o estágio mais alto nos dois modelos 

de estágios evolutivos - isso ficou evidenciado no Capítulo anterior, com as práticas adotadas 

em cada uma das empresas. Os casos B, C e F ficaram em níveis mais baixos (Especialização 

Interna e Iniciante) já que suas práticas foram que tiveram o menor nível de ocorrência de 

maneira sistemática. 

Essa classificação nos estágios evolutivos é corroborada pela categorização dos fatores 

humanos críticos de sucesso para a promoção de práticas de gestão de baixo carbono (Quadro 

25) pela intensidade com que ocorrem em cada caso (a coloração branca indica prática não 

existente; a coloração cinza indica prática moderada; e a coloração preta indica prática 

intensa). 
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 Casos analisados 

 
A B C D E F 

Há apoio da Alta Administração para as 

atividades ambientais             

Análise e descrição de cargos  leva em conta 

a perspectiva ambiental             

A seleção e recrutamento  leva em 

consideração a perspectiva ambiental             

 Há treinamento ambiental na empresa 
            

Os funcionários possuem poder de decisão 

para lidar com questões ambientais             

Há a formação de equipes “verdes” 
            

 A avaliação de desempenho e remuneração 

leva em consideração critérios ambientais             

As promoções na empresa estão vinculadas 

ao atingimento de metas ambientais             

O que ocorre caso alguém não atinja suas 

metas ambientais?             

Há ações para estimular o engajamento dos 

funcionários em apoiar a temática ambiental             

A preocupação com o meio ambiente faz 

parte da cultura da organização             

A temática ambiental faz parte do processo 

de aprendizagem da empresa             

Número de pessoas envolvidas (impactadas) 

nas iniciativas de aprendizagem ambiental?              
 

Quadro 25 - Fatores Humanos Críticos de Sucesso para a promoção de práticas de Gestão de Baixo Carbono 

nos casos estudados (codificação de intensidade) 

Observa-se a força dos fatores humanos nas empresas A e D de maneira significativa; o 

mesmo não ocorre nas empresas B e F, por exemplo. Ressalta-se que A e D tiveram 

classificações altas nos níveis de maturidade de Jabbour e Santos (2006) e Jeswani et al. 

(2008) e B e F ficaram nos primeiros níveis. 

Srivastava e Shree (2018) argumentam que para melhorar o conhecimento e as habilidades 

dos empregados, as organizações precisam elaborar programas de desenvolvimento 
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(treinamento) - verifica-se que apenas as empresas A e D evidenciaram o treinamento de 

maneira intensa. 

Para fortalecer a classificação dos casos nos estágios evolutivos, elaborou-se também uma 

codificação de intensidade para as práticas de baixo carbono em cada caso (Quadro 26). 

 Casos analisados 

 
A B C D E F 

A ferramenta da Análise do Ciclo de Vida é 

utilizada para avaliar as emissões de carbono 

de um produto durante toda sua vida útil             

 Há substituição na utilização de matérias-

primas intensivas em carbono por matérias-

primas renováveis             

 Há substituição na utilização de matérias-

primas intensivas em carbono por matérias-

primas recicladas             

O design de produto leva em conta a redução 

da emissão de carbono durante os processos 

de produção             

 Há adoção de novos processos de produção 

ou melhoria dos processos de produção 

existentes com a finalidade de reduzir as 

emissões de carbono             

Há mensuração das emissões de carbono ao 

longo do processo produtivo             

 Há um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

implementado             

 Há uso de equipamentos mais eficientes do 

ponto de visto do consumo de energia             

Há uso de fontes de energia de baixo 

carbono/livre de carbono              

Há processos de reciclagem instalados para 

descarte de materiais intensivos em carbono?              

Há monitoramento das distâncias percorridas 

e consumo associado de combustível no que 

se refere aos processos logística da empresa?             

A empresa utiliza formas menos poluentes de 

transporte (motores híbridos em caminhões, 

por exemplo)             

A empresa utiliza modais de transporte mais 

eficientes em carbono              
 

Quadro 26 - Práticas de gestão de baixo carbono (codificação de intensidade) 
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O mesmo ocorre na Quadro 26 (similar ao Quadro 25): a força das práticas de gestão de baixo 

carbono nas empresas A e D aparece de maneira significativa; o mesmo não ocorre nas 

empresas B e F, por exemplo. Novamente, ressalta-se que A e D tiveram classificações altas 

nos níveis de maturidade de Jabbour e Santos (2006) e Jeswani et al. (2008) e B e F ficaram 

nos níveis mais baixos. 

 

6.2.Implicações para teoria 

O presente estudo, que teve como objetivo entender como se dá a relação entre fatores 

humanos e práticas de gestão de baixo carbono sob a perspectiva da Visão Baseada em 

Recursos (VBR) no setor de biodiversidade, apresenta algumas contribuições ao estado-da-

arte que podem ser consideradas significativas. 

Ao realizar uma survey com Modelagem de Equações Estruturais e um estudo de múltiplos 

casos com 6 organizações, tem-se a primeira contribuição: desenvolver um trabalho em um 

campo emergente com uma metodologia de robustez considerável. 

A análise integrativa (ao unir as fases qualitativa e quantitativa) culminou na classificação dos 

casos analisados em 2 frameworks sobre estágios evolutivos em gestão ambiental (Jabbour e 

Santos (2006) e Jeswani et al. (2008)). Verificou-se que nem todas as empresas foram 

classificadas nos mesmos estágios de gestão ambiental (JABBOUR; SANTOS, 2006), o que 

nos permite afirmar que possivelmente a maturidade das práticas de gestão de baixo carbono 

varia (no caso desta pesquisa) de acordo com a adoção de práticas vinculadas aos fatores 

humanos (que dão suporte à evolução das práticas de gestão de baixo carbono, por sua vez). 

Como já supracitado, a análise quantitativa evidenciou que as ramificações da hipótese 

principal foram aceitas - sendo que a primeira com maior coeficiente que a segunda e a 

segunda com maior coeficiente que a terceira. Assim, os fatores humanos influenciaram mais 

as práticas de gestão de baixo carbono de produto; em segundo lugar, as práticas de processo; 

e por fim as práticas de logística. Nos casos, observa-se comportamento que se assemelha: 

quanto maior a intensidade de adoção dos fatores humanos críticos de sucesso, maior a 

intensidade de adoção das práticas de baixo carbono; além disso, outro fator que vale a pena 

ressaltar é que as práticas de gestão de baixo carbono de logística foram as que menos 

apareceram na codificação de intensidade (assim como nos resultados da etapa quantitativa). 
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6.3.Implicações gerenciais 

A relação entre os Fatores Humanos Críticos de Sucesso e os níveis de maturidade das 

práticas de gestão de baixo carbono são úteis para que as empresas entendam o nível atual em 

que essas práticas se encontram e como elas (empresas) podem desenvolver e evolução das 

práticas com o auxílio dos fatores humanos.  

Tendo a Visão Baseada em Recursos como pano de fundo, essa pesquisa possibilitou que 

fosse evidenciado como os fatores humanos podem ser encarados como recursos estratégicos 

e passíveis de se tornarem vantagem competitiva sustentável.  

Pode-se também traçar um paralelo da existência dos fatores humanos nos casos estudados 

com a pesquisa de Zollo, Minoja e Coda (2018), quando afirmam que a cultura 

organizacional, bem como as capacidades relacionais, dinâmicas e de aprendizagem não são 

facilmente imitáveis. 

Além disso, há implicações tanto para gestores de Recursos Humanos como para gestores de 

Operações: os fatores humanos com maior incidência e as práticas de gestão de baixo carbono 

que mais aparecem (são mais adotadas), respectivamente. 

Por explorar o contexto brasileiro (país emergente), esta pesquisa contribui para que gestores 

que aqui trabalham possam entender melhor a realidade das práticas de gestão de baixo 

carbono especificamente no segmento de biodiversidade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo desenvolve as principais conclusões da pesquisa, com destaque para 

considerações: (7.1.) sobre objetivos especificados; e (7.2) sobre as limitações e 

possibilidades de avanço da pesquisa 

7.1.Sobre os objetivos da pesquisa 

O objetivo desta pesquisa foi entender como se dá a relação entre fatores humanos e práticas 

de gestão de baixo carbono sob a perspectiva da Visão Baseada em Recursos (VBR) no setor 

de biodiversidade. 

Para atingir este objetivo, por meio de levantamento bibliográfico (Capítulo 2 - Fundamentos 

Conceituais) buscou-se identificar: (a) Fatores humanos habilitadores para operações de baixo 

carbono e (b) Práticas organizacionais de gestão de baixo carbono. Com a fundamentação 

teórica, foram identificados aspectos relevantes tanto para a análise quantitativa como para a 

análise qualitativa. 

A pesquisa quantitativa adotou a estratégia de survey para a coleta de dados e a utilização da 

Modelagem de Equações Estruturais como técnica de análise dos dados. A hipótese 

construída consistiu na relação positiva entre fatores humanos críticos de sucesso e práticas 

organizacionais de gestão de baixo carbono. Tal hipótese foi ramificada em três: 

o Hipótese 1.1: Há uma relação positiva entre fatores humanos e práticas de 

gestão de baixo carbono de produto 

o Hipótese 1.2: Há uma relação positiva entre fatores humanos e práticas de 

gestão de baixo carbono de processo 

o Hipótese 1.3: Há uma relação positiva entre fatores humanos e práticas de 

gestão de baixo carbono de logística 

A análise quantitativa (por meio do teste de hipóteses) evidenciou que as ramificações da 

hipótese principal foram aceitas - sendo que a primeira com maior coeficiente que a segunda e 

a segunda com maior coeficiente que a terceira. Dessa forma, observou-se que os fatores 

humanos influenciaram mais as práticas de gestão de baixo carbono de produto; em segundo 

lugar, as práticas de processo; e por fim as práticas de logística. 
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A pesquisa qualitativa baseou-se na estratégia de múltiplos casos, com foco principal na 

relação entre os fatores humanos críticos de sucesso e a adoção (evolução) das práticas 

organizacionais de gestão de baixo carbono. 

Os resultados evidenciaram que as empresas estão localizadas em diferentes estágios de 

maturidade em relação às práticas organizacionais de gestão de baixo carbono, variando desde 

o estágio mais alto até o mais baixo. Verificou-se que a intensidade (de presença) dos fatores 

humanos críticos de sucesso foi maior à medida que a organização possuísse maior adoção de 

práticas de gestão de baixo carbono (nível maior na escala evolutiva). 

7.2.Limitações e possibilidades de avanço da pesquisa 

Possivelmente a maior dificuldade do estudo envolveu a coleta de dados para a etapa 

quantitativa. Isso teve como consequência imediata uma amostra de tamanho razoável. Porém 

com relação a esse ponto, duas ressalvas são feitas: (a) estudos estabelecidos (em journals de 

prestígio) na área de "Green Production" (relacionada à Operações Sustentáveis) trabalharam 

com amostras menores que a deste trabalho - como já supracitado, Holt e Golbadian (2009) 

com 60 respondentes, Rao (2002) com 52, Klassen e Whybark (1999) com 70 e Jabbour et al. 

(2016) com 75 questionários considerados; (b) os procedimentos de cálculo de tamanho de 

amostra evidenciam que o número alcançado de respostas (83 respondentes) é maior que o 

tamanho mínimo. 

O estudo não desenvolve uma análise longitudinal, que poderia identificar o efeito da 

utilização de fatores humanos críticos de sucesso na adoção de práticas organizacionais de 

baixo carbono ao longo do tempo. 

Além disso, a coleta de dados para a fase quantitativa buscou profissionais vinculados à 

áreas/departamentos de Sustentabilidade, sendo que as respostas refletem a percepção desse 

tipo de profissional - tem-se, nesse caso, variáveis mensuradas na escala de mensuração de 

cada respondente.  

Ademais, pode ocorrer também o viés de desejabilidade social (ou em inglês: social 

desirability bias), já que o tema da pesquisa (por envolver meio ambiente) pode levar o 

respondente a um viés de resposta (tanto na parte quantitativa como na parte qualitativa): 

dizer que é a favor para tudo que envolva o meio ambiente. Dessa forma, o viés de 
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desejabilidade social consiste na tendência dos respondentes da pesquisa de responder a 

perguntas de uma maneira que será bem vista por outras pessoas. 

Para estudos futuros, sugere-se trabalhar com outras medidas diferentes de percepção na fase 

quantitativa. Especialmente, como essa pesquisa analisa o cenário brasileiro exclusivamente, 

sugere-se que a seguinte hipótese de pesquisa seja testada e analisada (de maneira quantitativa 

e qualitativa): o papel de fatores humanos críticos de sucesso na evolução de práticas de 

gestão de baixo carbono ocorre de maneiras diferentes dependendo do país e da maturidade 

ambiental deste. Além disso, como possibilidades futuras de pesquisa são sugeridos os 

seguintes pontos: 

o Análise da relação entre fatores humanos críticos de sucesso e práticas organizacionais 

de baixo carbono em outras indústrias (segmentos); 

o Utilização do suporte de outras teorias (que não a Visão Baseada em Recursos) para 

verificar aspectos não observados (inéditos) na relação; 

o Utilização de outras ferramentas qualitativas para testar a relação; 

o Utilização de outros tipos de coleta de dados e análises na pesquisa qualitativa, com o 

intuito de verificar insights novos/diferentes. 

Por fim, espera-se que o trabalho de fato contribua para (i) acadêmicos, na verificação do 

atual estágio de publicações (estado-da-arte) sobre a relação entre fatores humanos críticos de 

sucesso e práticas organizacionais de gestão de baixo carbono; (ii) gestores e profissionais que 

trabalham com Recursos Humano, Operações, Sustentabilidade e áreas correlatas que 

vivenciam de alguma forma os conceitos trabalhados nesta pesquisa; (iii) gestores públicos 

(policy-makers), caso desejem embasamento para decisões sobre fatores humanos e sua 

interface com operações sustentáveis no âmbito de políticas públicas; e (iv) professores 

universitários (teaching), na busca por leituras teóricas atualizadas e recentes sobre a 

temática. 
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APÊNDICE 1 - Convite e Questionário da survey 

 

O papel de fatores humanos na evolução das práticas organizacionais de gestão de baixo 

carbono: survey e estudo de múltiplos casos na indústria da Biodiversidade 

 

Bem-vindo (a) ao questionário! 

Orientações 

 

Este é um questionário voltado para profissionais do setor de Biodiversidade. Trata-se de uma 

pesquisa de Doutorado realizada na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP), da Universidade de São Paulo. 

A pesquisa é desenvolvida pelo doutorando Nelson Oliveira Stefanelli e supervisionada pelo 

Prof. Dr. Charbel José Chiappetta Jabbour e pela Profª Lara Bartocci Liboni Amui. 

O objetivo da pesquisa é avaliar a relação entre fatores humanos críticos de sucesso e práticas 

de gestão de baixo carbono sob a perspectiva da Visão Baseada em Recursos no 

setor de biodiversidade. 

Ressalta-se que os dados da pesquisa são confidenciais. 

 

 

  Nelson Oliveira Stefanelli 

   Universidade de São Paulo - FEA-RP/USP 

   Contato: nelsonstefanelli@gmail.com ou nostefanelli@fearp.usp.br / (16)   

98112-3080 

 

    

Prof. Dr. Charbel José Chiappetta Jabbour 

Montpellier Business School (França) 

Contato: c.chiappetta-jabbour@montpellier-bs.com 

 

 

   Profª. Drª. Lara Bartocci Liboni Amui 

   Universidade de São Paulo - FEA-RP/USP 

     Contato: lara.liboni@gmail.com 

 

 

Instruções 

 

O questionário é composto por blocos de questões de múltipla escolha, agrupadas por temas. 

Você deverá assinalar uma alternativa correspondente à melhor resposta para cada questão.  

 

Informamos que a sua identidade e da empresa serão totalmente preservadas. 
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Questionário da pesquisa 

 

Seção 1 - Caracterização da sua empresa 

 

Responda com base na unidade da empresa em que você trabalha: 
 

1. Sexo: 

 Masculino  Feminino 

 

2. Faixa de idade: 

 Até 25 anos  De 26 a 35 anos  De 36 a 45 anos 

      

 De 46 a 60 anos  Acima de 60 anos  

 

3. Qual é o setor de atuação da empresa em que você trabalha? 

_________________________ 

 

4. Número de funcionários da empresa: 

 Até 19 

funcionários 

 De 20 a 99 

funcionários 

 De 100 a 499 funcionários 

      

 500 ou mais funcionários    

 

5. Tempo que você está na empresa: 

 1 ano ou menos  de 1 a 3 anos  de 3 a 5 anos 

      

 de 5 a 10 anos   mais de 10 anos 

 

6. Seu cargo na empresa: 

 Direção  Gerência  Coordenação/liderança 

      

 Analista  Técnico  Outro:_____________________ 
 

7. A empresa em que trabalha desenvolve/já desenvolveu projetos de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL)?  

 Sim, sobre: 

_______________________ 

 Não 

 

8. A empresa em que trabalha possui algum tipo de certificação ambiental?  

 Sim, qual: _______________________  Não 
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Favor responder as próximas Seções (2 e 3) considerando sua percepção ou opinião quanto às 

afirmativas no que se refere à empresa em que você trabalha, marcando o número que 

corresponda ao seu grau de concordância. 
 

Seção 2 – Fatores Humanos Críticos de Sucesso para a promoção de práticas de Gestão de Baixo 

Carbono 

 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 Há apoio da Alta Administração para as atividades ambientais. 1 2 3 4 5 

02 A análise e descrição de cargos leva em conta a perspectiva ambiental. 1 2 3 4 5 

03 A seleção e recrutamento leva em consideração a perspectiva ambiental. 1 2 3 4 5 

04 Há treinamento ambiental na empresa. 1 2 3 4 5 

05 Os funcionários possuem poder de decisão para lidar com questões ambientais. 1 2 3 4 5 

06 
Há a formação de equipes “verdes” (equipes específicas para lidar com questões 

ambientais). 
1 2 3 4 5 

07 
A avaliação de desempenho e remuneração leva em consideração critérios 

ambientais (vinculados ao meio ambiente) 
1 2 3 4 5 

08 Há engajamento dos funcionários com a gestão ambiental da organização. 1 2 3 4 5 

09 A preocupação com o meio ambiente faz parte da cultura da organização. 1 2 3 4 5 

10 

A temática ambiental faz parte da aprendizagem organizacional. (treinamento e 

desenvolvimento, feedback, grupos de trabalho, meios de compartilhamento de 

informação, intranet e quadros de aviso, por exemplo, que consideram a temática 

ambiental) 

1 2 3 4 5 

 

Fonte:  

DAILY, B.F.; HUANG, S.C. Achieving sustainability through attention to human resource factors in 

environmental management. Int. J. Oper. Prod. Manage. 21 (12), 1539-1552, 2001. 

JABBOUR, C. J. C.; NETO, A. S.; GOBBO, J. A.; RIBEIRO, M. S.; JABBOUR, A. B. L. Eco-

innovations in more sustainable supply chains for a low-carbon economy: A multiple case study of 

human critical success factors in Brazilian leading companies. Int. J. Production Economics 164, 

245–257, 2015. 

JACKSON, S.,;RENWICK, D.; JABBOUR, C.J.C.; MULLER-CAMEN, M. State-of-the-art and 

future directions for green human resource management. Z. Personalforschung 25, 99–116, 2011. 

RENWICK, D.; REDMAN, T.; MAGUIRE, S. Green human resource management : a review and 

research agenda. International Journal of Management Reviews., 15 (1). pp. 1-14, 2012. 

 

 

Seção 3 – Práticas de Gestão de Baixo Carbono 

 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 
A ferramenta da Análise do Ciclo de Vida é utilizada para avaliar as emissões de 

carbono de um produto durante toda sua vida útil. 
1 2 3 4 5 
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1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

02 
Há substituição no uso de matérias-primas intensivas em carbono por matérias-

primas renováveis 
1 2 3 4 5 

03 
Há substituição no uso de matérias-primas intensivas em carbono por matérias-

primas recicladas 
1 2 3 4 5 

04 
O design de produtos leva em conta a redução da emissão de carbono durante os 

processos de produção. 
1 2 3 4 5 

05 
Há adoção de novos processos de produção ou melhoria dos processos de 

produção existentes com a finalidade de reduzir as emissões de carbono. 
1 2 3 4 5 

06 Há mensuração das emissões de carbono ao longo do processo produtivo. 1 2 3 4 5 

07 Há um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implementado. 1 2 3 4 5 

08 
Há uso de equipamentos mais eficientes do ponto de vista do consumo de 

energia. 
1 2 3 4 5 

09 
Há uso de fontes de energia de baixo carbono/livre de carbono (ex: eólica, 

biomassa) 
1 2 3 4 5 

10 
Há processos de reciclagem instalados para descarte de materiais intensivos em 

carbono. 
1 2 3 4 5 

11 
Há monitoramento das distâncias percorridas e consumo associado de 

combustível no que se refere aos processos logísticos da empresa. 
1 2 3 4 5 

12 
A empresa utiliza formas menos poluentes de transporte (motores híbridos em 

caminhões, por exemplo) 
1 2 3 4 5 

13 
A empresa utiliza modais de transporte mais eficientes em carbono (modal 

ferroviário, por exemplo) 
1 2 3 4 5 

 

Fonte:  

(1) BAUMANN, H.; BOONS, F.; BRAGD, A. Mapping the green product development field: 

engineering, policy and business perspectives. Journal of Cleaner Production 10(5): 409–

425. DOI: 10.1016/S0959-6526(02)00015-X, 2002;  

SCIPIONI, A.; MANZARDO, A.; MAZZI, A.; MASTROBUONO, M. Monitoring the carbon 

footprint of products a methodological proposal. Journal of Cleaner Production 36(1): 94–

101. DOI: 10.1016/j.jclepro.2012.04.021, 2012. 

(2) DYER, C. H.; HAMMOND, G. P.; JONES, C. I.; MCKENNA, R. C. Enabling technologies 

for industrial energy demand management. Energy Policy 36(12): 4434–4443. DOI: 

10.1016/j.enpol.2008.09.028, 2008.  

ZAILANI, S. H. M.; ELTAYEB, T. K.; HSU, C.; TAN, K. C. The impact of external 

institutional drivers and internal strategy on environmental performance. International 

Journal of Operations & Production Management 32(6): 721–745. DOI: 

10.1108/01443571211230943), 2012. 

(3) DYER, C. H.; HAMMOND, G. P.; JONES, C. I.; MCKENNA, R. C. Enabling technologies 

for industrial energy demand management. Energy Policy 36(12): 4434–4443. DOI: 

10.1016/j.enpol.2008.09.028, 2008.  

ZAILANI, S. H. M.; ELTAYEB, T. K.; HSU, C.; TAN, K. C. The impact of external 

institutional drivers and internal strategy on environmental performance. International 

Journal of Operations & Production Management 32(6): 721–745. DOI: 

10.1108/01443571211230943), 2012. 

(4) GUNGOR, A.; GUPTA, S. M. Issues in environmentally conscious manufacturing and 

product recovery a survey. Computers & Industrial Engineering 36(4): 811–853. DOI: 

10.1016/S0360-8352(99)00167-9, 1999. 
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(5) BÖTTCHER, C. F.; MÜLLER, M. Drivers, Practices and Outcomes of Low‐carbon 

Operations: Approaches of German Automotive Suppliers to Cutting Carbon Emissions. 

Business Strategy and the Environment, v. 24, n. 6, p. 477-498, 2015. 

(6) WONG, C. W.; LAI, K.; SHANG, K.; LU, C.; LEUNG, T. Green operations and the 

moderating role of environmental management capability of suppliers on manufacturing firm 

performance. International Journal of Production Economics 140(1): 283–294. DOI: 
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(7) MELNYK, S.; SROUFE, R.; CALANTONE, R. Assessing the impact of environmental 

management systems on corporate and environmental performance. Journal of Operations 
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(8) LIU X, NIU D, BAO C, SUK S, SHISHIME T. A survey study of energy saving activities of 

industrial companies in Taicang, China. Journal of Cleaner Production 26: 79–89. DOI: 

10.1016/j.jclepro.2011.12.030. 2012. 

(9) LIU, X.; NIU. D.; BAO, C.; SUK, S.; SHISHIME, T. A survey study of energy saving 

activities of industrial companies in Taicang, China. Journal of Cleaner Production 26: 79–
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 

Características Gerais 

 Setor de atuação 

 Composição do capital 

 Principais concorrentes 

 Market-share 

 Tempo de operação 

 Porte da empresa: 

o Faturamento 

o Número de funcionários 

o Cobertura geográfica 

o Número de plantas/fábricas 

 Número de fornecedores 

 

Estratégia 
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 Qual é a missão da empresa? 

 Qual é a visão de futuro da empresa? 

 Quais são os valores (princípios)? 

 Quais são os principais recursos tangíveis da empresa? 

 Quais são os principais recursos intangíveis da empresa? 

 Qual é a principal competência da empresa? (o que ela faz de melhor?) 

 Como a empresa está estruturada? Como o organograma poderia ser desenhado? 

 

Fatores Humanos Críticos de Sucesso para a promoção de práticas de Gestão de Baixo 

Carbono 

 

 Como é o apoio da Alta Administração para as atividades ambientais? 

 A análise e descrição de cargos leva em conta a perspectiva ambiental? Como isso 

ocorre? 

 A seleção e recrutamento leva em consideração a perspectiva ambiental? Como isso 

ocorre? 

 Há treinamento ambiental na empresa? Se sim, como é planejado e executado? 

 Os funcionários possuem poder de decisão para lidar com questões ambientais? Como 

isso é gerenciado? 

 Há a formação de equipes “verdes”? Isto é, há criação de equipes específicas para lidar 

com questões ambientais? 

 A avaliação de desempenho e remuneração leva em consideração critérios ambientais? 

Como isso funciona? 

 A remuneração leva em consideração critérios ambientais? Como isso funciona? 

 As promoções na empresa estão vinculadas ao atingimento de metas ambientais? 

Como isso ocorre? 

 O que ocorre caso alguém não atinja suas metas ambientais? 

 Como é o engajamento dos funcionários em apoiar a temática ambiental? Há ações 

para otimizar esse processo? 

 A preocupação com o meio ambiente faz parte da cultura da organização? Se sim, 

como isso se desenvolveu? Quais são as ações específicas desenvolvidas que auxiliam 

esse aspecto da cultura organizacional? 

 A temática ambiental faz parte do processo de aprendizagem da empresa? Isto é, há 

práticas formais de aprendizagem organizacional (treinamento e desenvolvimento e 

feedback, por exemplo) e/ou práticas informais de aprendizagem organizacional 

(grupos de trabalho, meios de compartilhamento de informação, intranet e quadros de 

aviso, por exemplo) que consideram a temática ambiental? Como isso ocorre? 

 Qual é o número de pessoas envolvidas (impactadas) nas iniciativas de aprendizagem 

ambiental? (ex: número de pessoas envolvidas em projetos e comitês ligados à 

temática ambiental) 

 

Gestão Ambiental (Gestão de Baixo Carbono)  
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 Como o meio ambiente interfere na atuação da empresa?  

 Existe uma Política Ambiental na Empresa? Se sim, essa política mudou a relação da 

empresa com o meio ambiente? Ou seja, foi percebida alguma mudança significativa 

na empresa após a implantação da gestão ambiental?  

 A empresa possui práticas de gestão ambiental? Quais são elas?  

 Quais funcionários possuem autoridade para lidar com questões de gestão ambiental? 

Quais são os cargos? Quais são os níveis hierárquicos?  

 Quais as atividades que esses funcionários desenvolvem?  

 Como as ações de gestão ambiental são comunicadas dentro / fora da empresa?  

 Como poderia ser desenhado o organograma da área ambiental na empresa?  

 A empresa trabalha com cenários futuros em relação à temática ambiental? Se sim, o 

que a empresa espera para o futuro sobre o tema em questão?  

 Existe um meio em que os empregados podem fornecer sugestões para a melhoria da 

gestão ambiental da empresa?  

 O processo de planejamento estratégico considera a temática ambiental? Em que 

etapas? Como isso ocorre? 

 Quais os benefícios que a empresa enxerga em adotar práticas ambientalmente 

corretas? 

 A empresa possui certificações específicas na área ambiental? 

 Quais são as metas e indicadores ambientais mais relevantes para a empresa? 

 

Práticas de gestão de baixo carbono 

 

 A ferramenta da Análise do Ciclo de Vida é utilizada para avaliar as emissões de 

carbono de um produto durante toda sua vida útil? 

 Há substituição na utilização de matérias-primas intensivas em carbono por matérias-

primas renováveis? Em quais processos? 

 Há substituição na utilização de matérias-primas intensivas em carbono por matérias-

primas recicladas? Em quais processos? 

 O design de produto leva em conta a redução da emissão de carbono durante os 

processos de produção? Como isso é executado? 

 Há adoção de novos processos de produção ou melhoria dos processos de produção 

existentes com a finalidade de reduzir as emissões de carbono? 

 Há mensuração das emissões de carbono ao longo do processo produtivo? Como isso 

ocorre? 

 Há um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implementado? Se sim, quando foi 

implementado? 

 Há uso de equipamentos mais eficientes do ponto de visto do consumo de energia? Em 

quais processos? 

 Há uso de fontes de energia de baixo carbono/livre de carbono (ex.: eólica)? Quais? 

 Há processos de reciclagem instalados para descarte de materiais intensivos em 

carbono?  



125 

 

 Há monitoramento das distâncias percorridas e consumo associado de combustível no 

que se refere aos processos logística da empresa? 

 A empresa utiliza formas menos poluentes de transporte (motores híbridos em 

caminhões, por exemplo)? 

 A empresa utiliza modais de transporte mais eficientes em carbono (modal ferroviário 

em vez de rodoviário, por exemplo)? 

 

 


