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RESUMO 

Apesar dos benefícios econômicos, sociais e principalmente ambientais que podem 

proporcionar, os produtos considerados “verdes” ainda não proliferaram da maneira como se 

poderia esperar desde que surgiram de forma mais sistemática, no final da década de 1970. 

Uma série de razões podem ser apontadas. Do ponto de vista da oferta de tais produtos, apesar 

da pouca motivação que as empresas podem ter em função de uma demanda ainda incipiente, 

aquelas que pretendem fornecer produtos verdes também se deparam com uma série de 

dúvidas: o que é efetivamente um produto “verde”? Quando é possível rotulá-lo como tal, sem 

correr o risco de ser visto como uma mera prática de green washing? Quais as melhores 

estratégias a serem adotadas? Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo principal 

analisar as características do programa de desenvolvimento de produtos verdes e sua relação 

com as estratégias ambientais em uma empresa do setor de produtos eletroeletrônicos. Para 

isso, foi realizado um estudo de caso de natureza qualitativa junto à Philips no Brasil, e em 

particular junto à sua área de negócios de Cuidados com a Saúde, tendo fontes de informações 

bibliográficas, documentais e entrevistas. Entre os principais resultados, foram identificadas 

as características essenciais do programa de desenvolvimento de produtos verdes da 

organização, incluindo a definição de produto verde utilizada pela empresa, os aspectos 

ambientais considerados, a identificação e divulgação realizada, assim como as abordagens 

estratégicas ambientais mais amplas adotadas pela organização, com diferentes intensidades: 

Eficiência Energética, Ecoeficiência Material, Cadeia de Suprimento Verde e Gestão 

Ambiental, respectivamente. Os resultados forneceram indícios de que o desenvolvimento de 

produtos verdes não pode ser considerado como uma prática isolada dentro das organizações, 

mas que deve ser devidamente suportado por estratégias ambientais definidas e 

implementadas pela empresa. A estratégia de Gestão Ambiental não resultou como a mais 

relevante, contrariando uma tendência geral expressa em estudos anteriores. Por outro lado, 

repetiu-se o padrão de estratégias ambientais adotadas por empresas da área de Cuidados com 

a Saúde, visto que as estratégias de Eficiência Energética e Ecoeficiência Material resultaram 

como as mais utilizadas pela organização. Como contribuições para a prática profissional, os 

resultados apresentados podem auxiliar organizações que pretendem desenvolver produtos 

verdes e mesmo auxiliar na definição das melhores estratégias ambientais a serem adotadas, 

inclusive no caso de empresas com diferentes unidades de negócios. 

Palavras-chave  

Produtos verdes. Produtos sustentáveis. Estratégias ambientais. Sustentabilidade. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Despite the economic, social and especially environmental benefits that the products 

considered "green" can provide, they have not proliferated yet the way one might expect since 

they emerged in a systematic way, in the late 1970s. A large number of reasons can be 

identified. From the supplies’ view of these products, despite low motivation that the 

companies can be due to incipient demand, those that aim to provide green products also face 

a few questions: what is effectively a "green" product? When is it possible to label it, without 

running the risk of being seen as a mere practice of green washing? What are the best 

strategies to follow? In this context, the present study aims to analyze the features of the green 

product development’s program and its relationship with the environmental strategies in an 

electronic sector’s company. With this purpose, a qualitative case study was conducted about 

the Philips in Brazil, particularly in its Healthcare business area, having as sources of 

information, literature searches, documents and interviews. Among the main results, the 

essential characteristics of the green product development program of the organization were 

identified, including the definition of green products used by the company, the environmental 

aspects, the identification and disclosure, as well as the broader environmental strategic 

approaches adopted by the organization, with different intensities: Energy Efficiency, 

Material Eco-efficiency, Green Supply Chain and Green Management, respectively. The 

results provided evidences that the green products development cannot be considered as a 

standing alone practice within organizations, but it must be properly supported by 

environmental strategies defined and implemented by the company. The  Green Management 

strategy did not result as the most relevant, contradicting the general tendency expressed in 

previous studies. On the other hand, the pattern of environmental strategies adopted by 

companies in the Healthcare sector was repeated, since the strategies of Energy Efficiency 

and Material Eco-efficiency resulted as the most used by the organization. Regarding the 

contributions to professional practices, the results can contribute with organizations that 

intend become green product developers and even assist determining best environmental 

strategies to be adopted, including in the case of companies with different business units. 

Keywords 

Green products. Sustainable products. Environmental strategies. Sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Tema e Problema de Pesquisa 

 

 

A crescente conscientização quanto à insustentabilidade do crescimento econômico no 

mundo traz à tona a necessidade de adotar medidas para torná-lo mais sustentável, ou seja, 

mais adequado às necessidades sociais e aos limites ambientais do planeta. Em outras 

palavras, como colocou Veiga (2005), substituir de vez a ideia de crescimento pela ideia de 

desenvolvimento sustentável.  

Recentemente, na conferência “Rio+20” realizada no Brasil em 2012, ganhou destaque 

o termo “economia verde”, que foi definida pelo Programa de Meio Ambiente das Nações 

Unidas (UNEP – United Nations Environment Programme) como sendo aquela economia que 

resulta na melhoria do bem estar humano e da igualdade social, ao mesmo tempo em que 

reduz significativamente os riscos ambientais e as limitações ecológicas (UNEP, 2011). 

Considerando que a sociedade moderna é altamente centrada no mercado, pautada no 

consumo, a qualidade ambiental e social do que se consome torna-se essencial para a 

concretização desta economia verde. Nesse cenário, o papel das empresas é fundamental, 

tanto que atualmente são vistas como “instituições sociopolíticas”, em função das mudanças 

que ocorrem na própria sociedade, que vêm valorizando cada vez mais questões como 

realização pessoal, qualidade de vida, relacionamento humano, distribuição mais justa de 

renda, entre outros fatores que demonstram uma mudança de ênfase do econômico para o 

social (DONAIRE, 2012). 

Diversas são as situações que levam as empresas a integrarem as questões da 

sustentabilidade, ou simplesmente as questões ambientais, aos seus negócios (BARBIERI, 

2007; DONAIRE, 1994; DONAIRE, 2012). E diversas são as opções disponíveis para realizar 

esta integração, que pode ser mais ou menos organizada, mais ou menos consciente (HART, 

1997; KOLK; PINKSE, 2005; ORSATO, 2006). Algumas optam por abordagens 

organizacionais, como a implantação de um sistema de gestão ambiental, ou a busca por uma 

cadeia de suprimentos verdes, outras optam por abordagens mais ligadas aos seus processos 

produtivos e produtos, como a busca por maior eficiência energética, ou o uso mais eficiente 

dos recursos materiais (ALBINO et al., 2012; ALBINO; BALICE; DANGELICO, 2009; 
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PORTER; VAN DER LINDE, 1995). A possibilidade de obter vantagem competitiva com a 

integração destas questões também é um fato a ser considerado (ARENHARDT, 2012; HU e 

HSU, 2010), seja por que podem levar a liderança em custos e diferenciação de produtos e 

serviços oferecidos (PORTER, 1996), seja por que podem proporcionar o melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis para a empresa (WERNERFELT, 1984). 

Com vistas às oportunidades que podem emergir dessa situação, muitas empresas 

começam a preocupar-se em oferecer produtos e serviços mais sustentáveis. Um estudo 

realizado por Albino, Balice e Dangelico (2009) apontou que entre 255 empresas que já 

integraram questões ambientais e sociais em suas agendas, mais da metade (135) podem ser 

consideradas desenvolvedoras de produtos “verdes” . 

A definição do que é um produto “verde” tem algumas variações na literatura 

acadêmica (DANGELICO; PONTRANDOLFO, 2010). Nota-se, todavia, que de modo geral 

as diversas conceituações de “produtos verdes” convergem para produtos com desempenho 

ambiental superior ao dos produtos similares, de uma maneira geral, ou em aspectos 

ambientais específicos, tais como consumo reduzido de recursos naturais (como energia, 

água, matérias primas), uso reduzido de substâncias tóxicas, geração reduzida de resíduos, 

seja durante a fabricação, o uso ou a destinação após o fim de sua vida útil. Assim como 

estabelecido por Dangelico e Pontrandolfo (2010), embora algumas definições incluam o 

desempenho social, neste trabalho decidiu-se considerar que o adjetivo “verde” é dado 

somente com base no desempenho ambiental do produto. 

Embora tenham surgido de uma forma mais sistemática no final da década de 1970, 

com o selo alemão Blue Angel (BRATT et al., 2011), foi durante as décadas de 1980 e, 

principalmente, 1990, que o desenvolvimento de produtos verdes ganhou relevância  

(BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002). Todavia, avalia-se que o mercado destes produtos 

não se expandiu conforme esperado, mesmo com os benefícios que podem gerar para 

compradores e vendedores (BOONS, 2002). Apesar de alguns estudos terem apontado que o 

consumidor brasileiro ainda é pouco sensível à qualidade ambiental dos bens e serviços que 

adquire (MOTTA; ROSSI, 2003; ZANDONÁ, 2010), muitas das razões apontadas como 

responsáveis pela não proliferação do desenvolvimento de produtos verdes residem nas 

dificuldades encontradas pelas empresas e pela cadeia de suprimentos associada, sejam 

dificuldades tecnológicas, problemas em obter informações precisas sobre os efeitos 

ecológicos dos produtos, ou a falta de coordenação entre todos os agentes envolvidos na 

melhoria ambiental dos produtos (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002; BOONS, 2002).  
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Um dos principais fatores apontados por Baumann, Boons e Bragd (2002) é a falta de 

integração com a estratégia da empresa. Albino, Balice e Dangelico (2009) investigaram um 

conjunto de empresas, de diversas regiões geográficas e diversos setores de atuação, com 

ações no Dow Jones Sustainability Word Index, e por essa razão consideradas líderes em 

sustentabilidade. Identificaram entre elas quais desenvolviam produtos verdes e quais não o 

faziam. Na sequência, identificaram quais eram as estratégias ambientais preponderantemente 

adotadas nos dois grupos, considerando as quatro abordagens definidas por eles: gestão 

ambiental, ecoeficiência material, eficiência energética e cadeia de suprimento verde, com o 

intuito de investigar as possíveis relações entre o desenvolvimento de produtos verdes e a 

adoção de estratégias ambientais pelas empresas. 

Como resultado, concluíram que o nível de adoção de estratégias ambientais é maior 

entre as empresas desenvolvedoras de tais produtos, sugerindo que a adoção destas estratégias 

favorece o desenvolvimento de produtos verdes. De modo geral, constatou-se que a 

abordagem estratégica mais adotada pelas empresas desenvolvedoras de produtos verdes é a 

gestão ambiental. Embora não tenham notado diferenças significativas em termos de 

localização geográfica das empresas, até mesmo pelo fato da maioria das empresas 

pesquisadas serem multinacionais, Albino, Balice e Dangelico (2009) notaram diferenças 

entre os setores pesquisados. No setor de Healthcare (cuidados com a saúde), por exemplo, 

sobressaem as estratégias de ecoeficiência material e eficiência energética. 

A tendência é que em setores com maior potencial poluidor, as pressões e 

oportunidades relacionadas às questões ambientais sejam mais intensas (BARBIERI, 2007; 

DONAIRE, 1994). Um destes setores é o de produtos eletroeletrônicos, que contém 

importantes questões relacionadas ao uso de substâncias perigosas (EUROPEAN UNION, 

2011), ao descarte de tais produtos ao fim de sua vida útil (BRASIL, 2010; (EUROPEAN 

UNION, 2012; MARTILHO, 2012), ou mesmo ao consumo de recursos naturais durante a 

produção e uso, entre os quais se destaca o consumo de energia elétrica (BRASIL, 2001; CNI; 

ABINEE, 2012). 

Nesse contexto, tendo como base a pesquisa desenvolvida por Albino, Balice e 

Dangelico (2009) e Albino et al. (2012), o presente estudo tem como tema o desenvolvimento 

de produtos verdes, e procurará responder a seguinte questão de pesquisa: como se dá o 

desenvolvimento de produtos verdes e sua relação com as estratégias ambientais no caso de 

uma empresa do setor de produtos eletroeletrônicos? 
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Dessa forma, a indagação ao longo deste trabalho é como as empresas estão atuando 

ou se preparando para ofertar tais produtos, quais as estratégias que vêm adotando para 

internalizar a questão ambiental, e se estas estratégias favorecem o desenvolvimento de 

produtos verdes possibilitando às empresas se inserirem, impulsionarem e usufruírem deste 

mercado. A análise será realizada por meio do estudo do caso de uma empresa do setor de 

eletroeletrônicos, a Philips do Brasil, que possui um programa para a geração de produtos 

verdes. Para permitir um maior aprofundamento, e considerando que se trata de uma empresa 

bastante diversificada, um foco específico será dado aos produtos da área de negócios de 

Cuidados com a Saúde (Healthcare), que inclui uma ampla gama de equipamentos 

eletromédicos. 

Cabe observar que este trabalho não tem como objetivo discutir a questão dos 

produtos verdes do ponto de vista da demanda, mas sim do ponto de vista da oferta. Nota -se 

que uma série de estudos já foram realizados para avaliar o comportamento do consumidor 

diante de tais produtos, ou a evolução e o potencial de demanda deste mercado. De modo 

geral, observa-se que a demanda por produtos com atributos ambientais diferenciados já é um 

fato nos dias atuais e, embora ainda seja uma demanda restrita, há uma tendência de aumento 

no futuro, representando um interessante mercado potencial (MOTTA, 2007; ZANDONÁ, 

2010). 

Este potencial pode ser observado inclusive do ponto de vista das compras públicas. O 

governo brasileiro instituiu em 2012 o Decreto número 7746/2012 para regulamentar o artigo 

3º da Lei conhecida como “Lei da Licitação” (Lei número 8.666, de 21 de Junho de 1993), 

permitindo a partir de então que critérios de qualidade ambiental dos produtos possam ser 

exigidos nas licitações para aquisição de bens e serviços realizadas pelo poder público. O 

governo federal planeja instituir um percentual mínimo obrigatório de compra de “produtos 

verdes” nas licitações, de forma a valorizar aqueles que geram menos resíduos, menor 

consumo de água, energia e matérias-primas em sua fabricação. Em uma primeira fase, o foco 

será em produtos de consumo das repartições públicas, tais como papelaria, embalagens, e já 

em uma segunda etapa deve se estender para a compra de eletroeletrônicos (BRASIL, 2012). 

Embora ao tratar do tema sustentabilidade uma abordagem na linha dos três pilares 

(econômico, social e ambiental) seja essencial – Tripple Bottom Line, tal como definido por 

Elkington (2012), este trabalho foca os pilares econômico e ambiental, não obstante a grande 

importância do pilar social no equilíbrio deste tripé.  
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1.2. Justificativa e Importância 

 

 

Impulsionada pelo crescimento econômico brasileiro, e beneficiada com o aumento da 

renda e a grande ascensão de pessoas à classe média, a indústria eletroeletrônica mais que 

dobrou suas vendas no período de 2003 a 2011, aumentando seu faturamento em 110%. Com 

este aumento, o mercado de televisores, computadores, celulares, eletrodomésticos, 

equipamentos de áudio, motores, transformadores, entre outros produtos, representou 3,3% do 

PIB brasileiro em 2012, faturando R$ 144,5 bilhões e empregando 183 mil pessoas (CNI; 

ABINEE, 2012; ABINEE, 2013a). Segundo pesquisa do IBGE (2009), em 2003 apenas 

13,6% dos domicílios brasileiros possuíam acesso a iluminação elétrica, telefone fixo, 

computador, geladeira, televisão em cores e máquina de lavar. Entretanto, em cinco anos esse 

percentual aumentou cerca de 65%, chegando em 2008 a 22,5% dos domicílios com acesso a 

esse conjunto de bens. 

Além desta ampla gama de produtos mais relacionados à satisfação de necessidades 

domésticas ou de infraestrutura industrial, entre as diversas categorias de produtos 

eletroeletrônicos uma que também merece atenção especial é a dos equipamentos médicos, ou 

eletromédicos, tais como aparelhos de anestesia, ventiladores pulmonares, eletrocardiógrafos, 

monitores multiparamétricos, aparelhos de raio-x, mamógrafos, entre outros. Estes produtos 

fazem parte de um mercado profissional bastante específico. Se por um lado é bem possível 

que os critérios de escolha dos clientes sejam mais o desempenho que as questões ambientais, 

por outro lado o fato de ser um produto de alto valor agregado pode fazer com que o custo de 

ser “verde” seja pequeno em relação ao custo total do produto.  

Nos últimos seis anos, de 2007 a 2012, esse setor aumentou em 109% o valor 

produzido no Brasil, estimando-se que o PIB do setor de produtos médicos como um todo 

cresceu o dobro do PIB nacional neste período. E mesmo não sendo um setor com altos níveis 

de empregabilidade, atingiu 54 mil empregados em 2012, após um crescimento médio de 4% 

na empregabilidade neste período. Este número não é maior porque o setor é deficitário na 

balança comercial, importando mais do que exportando (a produção nacional no consumo está 

em torno de 40%), e mesmo porque requer qualificação altamente especializada (ABIMO, 

2013). 

Algumas características importantes do mercado de produtos para a saúde justificam o 

interesse crescente de grandes empresas. O envelhecimento da população é um fato nos países 
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desenvolvidos e uma tendência nos países em desenvolvimento. Sabe-se que este 

envelhecimento leva a um aumento nos gastos com a saúde, aumentando significativamente a 

demanda por produtos e serviços de saúde. Outro aspecto é que, por se tratar de gastos de 

primeira necessidade, é um mercado que tem uma demanda mais constante, menos sujeito a 

variações no ambiente econômico e na renda da população se comparado aos gastos com 

produtos de lazer, por exemplo. Boa parte dos negócios são realizados diretamente com o 

poder público, já que no Brasil e em muitos outros países a saúde é tratada como direito 

constitucional assegurado pelo estado, havendo verbas públicas pré determinadas, que 

envolvem a aquisição de equipamentos eletromédicos e serviços associados. 

Do ponto de vista social, o expressivo aumento no consumo de produtos 

eletroeletrônicos reflete uma maior inclusão, visto que cada vez mais pessoas estão tendo 

condições de adquirir e usufruir do conforto, entretenimento, saúde e outros benefícios que 

tais produtos proporcionam. Já do ponto de vista ambiental, esse aumento traz à tona questões 

importantes relacionadas ao impacto negativo que podem gerar ao meio ambiente. O aumento 

no consumo levará a um aumento diretamente proporcional na geração de resíduos 

eletroeletrônicos, por exemplo. O aumento na produção e consequente descarte desses 

produtos, no presente ou no futuro, podem levar ao aumento do uso de substâncias perigosas, 

tais como o chumbo, cádmio, mercúrio, entre outros utilizados na fabricação de componentes, 

com consequente aumento dos riscos ao meio ambiente e à saúde humana (MARTILHO, 

2012). 

Embora nem sempre a preocupação ambiental resulte em uma atitude mais consciente 

de consumo (MOTTA; ROSSI, 2003), a crescente conscientização quanto às questões da 

sustentabilidade do desenvolvimento econômico pôde ser verificada na recente pesquisa 

CNI/IBOPE realizada no Brasil. O percentual de pessoas que declararam ter alguma 

preocupação relacionada com o meio ambiente aumentou de 80% em 2010 para 94% em 

2011. E quando questionados sobre o que priorizar quando há conflito entre a proteção 

ambiental e o crescimento econômico, 44% dos entrevistados responderam que a prioridade 

deve ser o meio ambiente, em contraste com os 30% de 2010. Além disso, 40% acreditam ser 

possível conciliar ambos, e somente 8% acreditam que a prioridade deve ser o crescimento 

econômico (CNI, 2012). 

Com o número crescente de empresas que pretendem fornecer produtos mais 

sustentáveis, estudos relacionando o desenvolvimento destes produtos e as estratégias 

ambientais permitem fornecer alguns direcionamentos sobre quais são as estratégias mais 
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relevantes para essas empresas, possibilitando a priorização de investimentos (ALBINO, 

BALICE e DANGELICO, 2009; ORSATO, 2006). 

Alguns incentivos oriundos de políticas públicas também tendem a elevar o número de 

empresas interessadas em desenvolver produtos mais sustentáveis. No Brasil, o Projeto de Lei 

5760 de 2013, elaborado pelo Senado e em análise pela Câmara dos Deputados, propõe a 

criação de um selo verde para produtos oriundos da Zona Franca de Manaus, desde que 

atendam a alguns critérios, como: geração de empregos na Amazônia Legal; conformidade 

com as normas e padrões exigidos pela legislação ambiental; reduzido impacto ambiental 

durante o seu ciclo de vida; utilização de meio de transporte menos impactante e que reduza 

os riscos oferecidos ao meio ambiente e à saúde humana; boa durabilidade; possibilidade de 

reuso e reciclagem do produto e embalagem; destinação adequada dos resíduos gerados, com 

a previsão de recolhimento pós consumo, quando aplicável (BRASIL, 2013). 

Além dos incentivos, as pressões oriundas do poder público são outro fator que tende a 

elevar o número de desenvolvedores de produtos verdes. No mercado europeu, por exemplo, 

algumas legislações como RoHS e WEEE já obrigam empresas a desenvolverem diversas 

ações de melhoria ambiental em seus produtos (ANSANELLI, 2008). No Brasil, por outro 

lado, o marco regulatório ainda é frágil, com algumas iniciativas mais fortes surgindo somente 

nos anos recentes, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 (BRASIL, 2010). 

Zandoná (2010) analisou o caso de cinco empresas brasileiras de diferentes setores,  

listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo (ISE), e 

por mais que tenha constatado que elas consideram que o consumidor brasileiro na atualidade 

é pouco exigente em relação às questões ambientais em seus produtos, identificou a presença 

de estratégias específicas de marketing relacionado à causa ambiental em todas elas, que 

alegam que a principal razão é a preocupação das próprias empresas em relação à 

responsabilidade social. Também foi identificada uma preocupação em relação a uma futura e 

esperada alta na demanda por produtos verdes, que ao se consolidar, pode gerar vantagem 

competitiva para as empresas preparadas, e perda de mercado para aquelas não preparadas. 

Um dos pontos de atenção para as empresas que investem no marketing verde é a 

armadilha do green washing, definido pelo Greenpeace (2013) como “o ato de enganar os 

consumidores sobre as práticas ambientais de uma empresa ou os benefícios ambientais de um 

produto ou serviço”, ou como definiu Dahl (2010), prometer mais benefícios ambientais do 

que realmente consegue entregar, o que pode causar um efeito adverso ao esperado e 

comprometer a imagem institucional. 
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Se a demanda dos consumidores, os incentivos e as pressões do poder público tendem 

a ganhar mais relevância como fatores propulsores do desenvolvimento de produtos verdes no 

futuro, no presente uma grande motivação para esta prática é a redução de custos que pode 

trazer para as empresa. Reduzir a quantidade de material utilizado no produto ou na 

embalagem, além de beneficiar o meio ambiente, significa uma redução no custo do produto.  

Ter um processo com reduzido consumo de água ou energia implica em um gasto de operação 

reduzido. Uma reduzida quantidade de resíduos perigosos para destinar após a vida útil do 

produto também implica em um menor custo para gestão de resíduos. 

Assim, a importância de uma gestão para a sustentabilidade nas empresas, de 

desenvolver produtos melhores do ponto de vista ambiental, ampliar o mercado desses 

produtos (oferta e demanda) e melhorar a comunicação de seus atributos motivaram a 

definição desta temática. Pela importância e relevância de um tema bastante atual, pretende-se 

que este estudo seja mais uma contribuição para a discussão acadêmica em gestão ambiental e 

sustentabilidade, especialmente em relação ao o desenvolvimento de produtos verdes e à 

adoção de estratégias ambientais, levando em consideração o grande benefício social que 

pode se obter desta prática. Além da contribuição acadêmica, organizações que buscam 

integrar as questões da sustentabilidade em suas agendas, como a própria Philips, podem se 

beneficiar da discussão presente neste trabalho, promovendo um benchmarking com os 

resultados apresentados ou mesmo uma reflexão sobre as práticas ambientais adotadas pela 

empresa. 

 

 

1.3. Objetivo 

 

 

Em função da justificativa e importância do tema definido, o objetivo geral e o 

objetivo específico para a realização deste estudo foram definidos e são apresentados a seguir.  
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1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar as características do programa de desenvolvimento de produtos verdes e sua 

relação com as estratégias ambientais em uma empresa do setor de produtos eletroeletrônicos. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Identificar e analisar os seguintes aspectos do programa de desenvolvimento de 

produtos verdes da empresa Philips no Brasil: 

a) Os critérios para a definição de “produto verde”, comparando com as definições 

existentes na literatura científica; 

b) Os produtos que fazem parte do programa e os aspectos e impactos ambientais 

abordados, verificando se incluem aqueles mais relevantes para os produtos 

eletroeletrônicos (conforme revisão bibliográfica realizada no item 2.4); 

c) Os tipos de rotulagem utilizados, de acordo com as normas da série ABNT ISO 

14020. 

 

 

1.4. Estrutura do Trabalho 

 

 

Para atingir o objetivo, o presente trabalho foi estruturado em sete capítulos, da 

seguinte forma. Primeiro, esta introdução contextualiza o problema de pesquisa, sua 

importância e justificativa, assim como o objetivo deste estudo. 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico sobre o tema, estando dividido em 

cinco eixos principais: o primeiro aborda as questões ambientais no contexto empresarial, o 

segundo corresponde às estratégias ambientais adotadas pelas organizações, o terceiro 

discorre sobre os produtos verdes, o quarto aborda a relação entre o desenvolvimento de 

produtos verdes e as estratégias ambientais, e o quinto apresenta algumas das principais 

questões ambientais relacionadas aos produtos eletroeletrônicos. 
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O terceiro capítulo traz os métodos e técnicas utilizadas na pesquisa, apresentando o 

tipo de pesquisa, o modelo conceitual, a definição da unidade de estudo, a coleta de dados, o 

plano de análise destes dados e as limitações da pesquisa. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados da pesquisa para o caso estudado, a 

Philips no Brasil, descrevendo as principais características de seu programa de 

desenvolvimento de produtos verdes e suas estratégias ambientais, de acordo com os dados 

obtido nas fontes de informação. Estes resultados são discutidos no quinto capítulo. 

As conclusões são descritas no sexto capítulo, relacionando os resultados e discussões 

ao referencial teórico, de forma a avaliar o atendimento aos objetivos da pesquisa. 

Finalmente, o sétimo capítulo é dedicado às considerações finais, seguido pelas referências e 

pelos apêndices. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura acerca do tema da pesquisa, estando 

subdividido em cinco partes: a integração da variável ambiental no contexto empresarial, as 

estratégias ambientais, os produtos verdes, a relação entre o desenvolvimento de produtos 

verdes e as estratégias ambientais, e, por fim, as questões ambientais associadas aos produtos 

eletroeletrônicos. 

 

 

2.1. As questões ambientais no contexto empresarial 

 

 

Desde que a temática ambiental tornou-se mais recorrente no meio empresarial, 

emergiram sucessivas discussões sobre o possível trade-off existente entre economia e meio 

ambiente. Para uma vertente mais tradicional, representada pela teoria econômica neoclássica 

(PEARCE; MARKANDYA; BARBIER, 1989), prevalece a visão do trade-off, com o 

conceito de externalidade negativa, ou seja, a degradação ambiental é uma consequência 

indesejada da atividade econômica cuja remediação tem um custo, e se as empresas são 

obrigadas a arcar com esse custo (internalizar a externalidade) acabam perdendo 

competitividade, já que a maximização de lucros é feita com base na seleção da alternativa de 

custo mínimo de produção. Com um custo mais elevado, as empresas que são submetidas a 

essa macro-restrição diretiva acabam perdendo competitividade em relação àquelas que não o 

são.  

Uma outra vertente teórica emergiu na década de 1990, exposta por autores de 

organização industrial como Porter e Van der Linde (1995), criticando a microeconomia 

neoclássica do meio ambiente e a ideia de trade-off entre melhorias ambientais e 

competitividade, argumentando que as empresas respondem aos desafios ambientais, tais 

como as regulamentações mais restritivas, com inovações, melhorando a competitividade. A 

“hipótese de Porter”, como ficou conhecida, critica a visão estática das regulamentações 

ambientais própria da análise econômica neoclássica, na qual tecnologia, produtos, processos 

e necessidades dos consumidores são todos elementos fixos, sendo que, na verdade, o que 

ocorre seria um processo dinâmico. Eles sustentam que há uma sinergia, configurando-se um 
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cenário win-win (ganha-ganha) em que a imposição de padrões ambientais que sejam 

adequados propicia ganhos para a sociedade e para as próprias empresas, uma vez que esses 

padrões as estimulam a adotar inovações tecnológicas que reduzem os custos totais de um 

produto ou aumentam seu valor por meio do aumento da produtividade dos recursos 

empregados, resultando em melhoria da competitividade das empresas e do conjunto da 

economia.  

Outros autores (FREEMAN, 1992; KARAGOZOGLU; LINDELL, 2000; PALMER; 

OATES; PORTNEY, 1995; WALLEY; WHITEHEAD, 1994), no entanto, discordam da 

generalização da estratégia win-win (ganha-ganha) afirmando que não há evidências amplas o 

suficiente para comprová-la em todos os casos, sugerindo que seja feita uma avaliação caso a 

caso dos investimentos necessários e retornos esperados, até mesmo pelos diferentes fatores 

que influenciam a competitividade em diferentes setores econômicos. 

O United Nations Environment Program (UNEP) – Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente, em seu recente relatório, voltou a este debate com o objetivo de derrubar o 

que chama de mito do trade-off entre progresso econômico e sustentabilidade ambiental, 

propondo ser um guia para as reformas necessárias em direção a uma “economia verde”, a 

qual define como sendo “aquela que resulta na melhoria do bem estar humano e da igualdade 

social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e as limitações 

ecológicas” (UNEP, 2011, p. 16, tradução nossa).  

Almeida (2012) analisou a economia verde sob uma perspectiva teórica, 

argumentando que não se trata de um conceito novo, mas sim uma proposta de um conjunto 

de instrumentos para se alcançar o desenvolvimento sustentável, termo este já bastante 

conhecido. Segundo ela, a novidade é que a proposta de economia verde de certo modo 

aproxima abordagens teóricas distintas da economia do meio ambiente, a economia 

neoclássica, a evolucionária e de autores de estratégia corporativa, porém mantém-se distante 

da perspectiva da economia ecológica, que é aquela que prioriza o problema da escala 

sustentável com base nos limites biofísicos dados.  

 

Essencialmente, propõe mudanças tecnológicas ambientais de larga escala 
por meio de parcerias público-privadas, mas com uma defesa enfática do 
ativismo de políticas para a indução das mudanças desejadas. Reconhece, 

portanto, que não se deve aguardar passivamente pela espontaneidade dos 
mercados para aportar essas mudanças tecnológicas necessárias; ao 
contrário, é preciso instituir uma diretriz ao nível macro e colocá-la em 
prática por meio de instrumentos apropriados (ALMEIDA, 2012, p. 100). 
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Apesar deste debate, o que se observa nas últimas décadas é que, mesmo que o cenário 

ganha-ganha não seja o prevalecente em todas as situações, a visão da sociedade a respeito 

das empresas mudou, da visão tradicional da empresa enquanto instituição econômica, para 

uma visão moderna, muito mais complexa, que a coloca como uma instituição sociopolítica, 

que deve estar atenta às influências de seu ambiente externo. Tal mudança está associada à 

mudança que ocorre na própria sociedade, que vêm valorizando cada vez mais questões como 

realização pessoal, qualidade de vida, relacionamento humano, distribuição mais justa de 

renda, entre outros fatores que demonstram uma mudança de ênfase do econômico para o 

social (DONAIRE, 2012). 

Ignorar essa tendência, por mais que o atendimento dessas demandas possa interferir 

nos objetivos econômicos das empresas, pode representar um custo muito mais elevado e 

alguns embaraços à imagem da organização. Por outro lado, estar atento a elas e ter a 

capacidade de se antecipar e reagir ante as mudanças sociais e políticas que ocorrem no 

ambiente do negócio pode influenciar positivamente na rentabilidade e lucratividade 

(DONAIRE, 2012). 

O que se observa é que cada vez mais empresas estão inserindo as questões ambientais 

em suas rotinas. Dados da ISO (2011) apontaram que o número de empresas que implantaram 

um sistema de gestão ambiental e certificaram-se de acordo com a norma ISO 14001 

aumentou 1.098% em 10 anos, totalizando mais de 250 mil organizações certificadas no final 

de 2010. Somente no setor de eletroeletrônicos estavam 18.972 (7,6%), sendo o segundo setor 

industrial com mais certificações (atrás somente do setor da construção), refletindo uma 

preocupação com as questões ambientais nos processos internos (ver Gráfico 1).  

Um dos fatores que provavelmente influencia essa importante proporção, quando 

comparada com outros setores, é a alta internacionalização com políticas e diretrizes das 

matrizes pressionando para que filiais e fornecedores busquem a certificação. Por outro lado, 

tal internacionalização também tende a fazer com que esta indústria e suas políticas 

ambientais sejam significativamente influenciadas pelo cenário econômico internacional. A 

crise e a consequente instabilidade econômica deflagrada em 2008, por exemplo, pode 

explicar a expressiva queda no número de empresas certificadas observada no Gráfico 1. 

Além disso, como observou Donaire (1994; 2012), a inclusão da variável ambiental 

nas empresas ocorre de maneira mais ou menos intensa de acordo com o ramo de atuação. Em 

setores industriais com maior potencial poluidor, as empresas não só possuem uma função 

ambiental em sua estrutura organizacional como atribuem significativa autoridade a ela. 
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Gráfico 1 - Quantidade de empresas do setor de materiais e equipamentos elétricos 

certificadas na norma ISO 14001 no mundo. 

Fonte: ISO (2011) 

 

 Ainda assim, ir além da preocupação com os processos internos é um importante passo 

para as empresas que pretendem ter perenidade em suas estratégias para a sustentabilidade. 

Entre os dezesseis princípios estabelecidos pela Câmara de Comércio Internacional para guiar 

as organizações que pretendem melhorar seu desempenho ambiental, o sexto princípio 

estabelece que as empresas devem: 

 

Desenvolver e fabricar produtos e serviços que não sejam agressivos ao 
ambiente e que sejam seguros em sua utilização e consumo, que sejam 
eficientes no consumo de energia e de recursos naturais e que possam ser 
reciclados, reutilizados ou dispostos de forma segura (INTERNATIONAL 

CHAMBER OF COMMERCE, 1990, tradução nossa). 

   

Dangelico e Pontrandolfo (2010) apontaram que, com o número crescente de empresas 

que estão incluindo a sustentabilidade ambiental em suas estratégias, o desenvolvimento de 

produtos considerados “verdes” torna-se cada vez mais relevante, até porque pode ser também 

uma forma de obtenção de vantagem competitiva. Citam como evidência a quantidade de 

empresas que possuíam o selo europeu Eco-label no ano 2000, que não passava de 50, e que 

até o início de 2010 já ultrapassava de 1.000 (mil), revelando um aumento de mais de 2.000% 

em 10 anos. 

Apesar do benefício ao meio ambiente que ambas as abordagens ambientais podem 

proporcionar, seja aquela mais voltada para os processos organizacionais ou aquela mais 
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voltada para os produtos e serviços, Orsato (2006) defendeu que as organizações devem 

definir seu foco para escolher entre as melhores estratégias ambientais disponíveis, evitando o 

desperdício de recursos e maximizando o retorno sobre seus investimentos ambientais. 

 

 

2.1.1. O meio ambiente e as pressões sobre os negócios 

 

 

As empresas estão sujeitas a pressões oriundas de diferentes fontes: governo, 

comunidade, organizações não governamentais (ONG), concorrentes, fornecedores. No caso 

das empresas industriais brasileiras, Donaire (2012) observou que a interiorização da questão 

ambiental se deu essencialmente, num primeiro momento, como fruto de tais pressões 

externas à organização, provenientes de legislação ambiental e das comunidades nacionais e 

internacionais. Filiais de empresas multinacionais localizadas em países em desenvolvimento, 

por exemplo, passaram a incluir as questões ambientais em suas estratégias por uma 

transposição das políticas das matrizes, que procuravam antecipar nestas regiões problemas já 

enfrentados em outros países desenvolvidos. 

Elkington (2012) citou os casos de diversas empresas, como ABB, DreamWorks, 

Intel, Monsanto, Shell, Synthesia, Texaco, que foram atingidas por problemas relacionados às 

causas ambientais e sociais, com significativo impacto na organização, e que demonstram a 

importância da adoção de estratégias para a sustentabilidade. 

Junto a esses casos, podem ser colocadas as pressões oriundas dos grandes desastres 

ambientais causados pela indústria química. Um deles é o caso do Canal Love nos EUA, onde 

empresas como a Hooker Chemicals depositaram resíduos tóxicos em uma área próxima ao 

rio Niágara, entre as décadas de 1940 e 1950, e mais de 20 anos após o encerramento da 

disposição de resíduos no local e aterramento do canal, foi diagnosticada a contaminação das 

águas utilizadas para abastecer a população, diante do surgimento de sérios danos à saúde das 

pessoas nas proximidades. Outro caso ocorreu na cidade de Bhopal, na Índia, em 1984, com o 

vazamento de gás tóxico isocianato de metila em uma fábrica de fertilizantes de propriedade 

majoritária da empresa Union Carbide, atingindo uma região densamente povoada da cidade, 

causando milhares de vítimas (ALMEIDA, 2001). 

Tais situações, que desestruturaram as empresas envolvidas, contribuíram para o 

aumento da conscientização da sociedade sobre as possíveis consequências do descuido 
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relacionado à gestão ambiental, à qualidade e segurança dos processos industriais, fazendo 

aumentar as pressões sobre as organizações. 

 

 

2.1.2. O meio ambiente e as oportunidades de negócios 

 

 

O envolvimento das empresas com questões ambientais e sociais pode gerar 

oportunidades de negócios para elas. Como observou Donaire (2012) e Porter (1995), a partir 

do momento em que começaram a se preocupar com a poluição que geravam, as empresas 

reavaliaram seu processo produtivo e, buscando por tecnologias mais limpas e 

reaproveitamento de resíduos, propiciaram vultosas economias, as quais não teriam obtido se 

não tivessem focado este tema. 

 

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 

Economia de custos 

- Economias devido à redução do consumo de água, energia e outros insumos. 

- Economias devido à reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e diminuição de 

efluentes. 

- Redução de multas e penalidades por poluição. 

Incremento de receitas 

- Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes”, que podem ser vendidos a preços 

mais altos. 

- Aumento da participação no mercado devido à inovação dos produtos e menos concorrência. 

- Linhas de novos produtos para novos mercados.  

- Aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminuição da poluição. 

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS 

- Melhoria da imagem institucional. 

- Renovação do “portfólio” de produtos. 

- Aumento da produtividade. 

- Alto comprometimento do pessoal. 

- Melhoria nas relações de trabalho. 

- Melhoria e criatividade para novos desafios. 

- Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e grupos ambientalistas. 

- Acesso assegurado ao mercado externo. 

- Melhor adequação aos padrões ambientais. 

Quadro 1 – Benefícios da gestão ambiental 

Fonte: Donaire (2012, p. 59) 
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Além da real possibilidade de redução de custos, por meio de uma abordagem de uso 

eficiente dos recursos (ou ecoeficiência), há também a possibilidade de aumentar receitas com 

a integração da questão ambiental aos negócios. O Quadro 1 ilustra os principais benefícios 

que uma gestão ambiental pode trazer para as organizações. 

Motta (2007) realizou um estudo de caso para avaliar as motivações do lançamento de 

um produto ecologicamente correto, ou verde, por parte de uma determinada empresa de 

pequeno porte. A conclusão foi de que a motivação para o lançamento do produto foi 

estritamente econômica e não ambiental. O que motivou a empresa foi a possibilidade de 

reduzir o preço final do produto utilizando matéria-prima reciclada. O caso mostra que apesar 

da motivação da empresa não ter sido a integração da variável ambiental em suas estratégias, 

o lançamento do produto foi considerado bem sucedido, e boa parte desse sucesso pôde ser 

atribuído à característica ambiental do produto, que gerou um diferencial competitivo e 

agregou valor ao produto, podendo ter se tornado um dos principais fatores de compra por 

parte dos clientes. Como observou Motta (2007), parece haver uma tendência da demanda em 

valorizar empresas e produtos que respeitam o meio ambiente. Essa aparente tendência 

configura-se em uma oportunidade que pode, por si só, motivar o desenvolvimento de 

produtos mais “verdes”. 

2.1.3. Inovação e Sustentabilidade 

 

 

O economista Joseph Schumpeter (1982) argumentou que a inovação tecnológica pode 

ser considerada como a principal dinamizadora da atividade econômica e determinante do 

desenvolvimento. Esta inovação depende da existência de empresas inovadoras, que são 

definidas pela OECD (2005) como aquelas que desenvolvem e introduzem inovações, seja por 

desenvolvimento realizado internamente ou em cooperação com outras organizações 

empresariais, acadêmicas ou governamentais, ou mesmo aquelas empresas que adotam 

inovações desenvolvidas por outras organizações. A Fundação SEADE (2005), por sua vez, 

define empresa inovadora como sendo aquela que desenvolveu um produto ou serviço novo 

ou significativamente aperfeiçoado para a empresa e para o mercado. 

Uma vez que a sustentabilidade é um assunto relativamente novo para as 

organizações, sua inclusão na rotina organizacional pressupõe a ocorrência de inovações. 

Ao se comprometer com o desenvolvimento sustentável, a empresa deve 
necessariamente mudar sua forma de atuação para, no mínimo, reduzir os 
impactos sociais e ambientais adversos. Isso requer uma nova maneira de 
encarar a inovação, o que leva à ideia de inovação sustentável, ou seja, um 
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tipo de inovação que contribua para o alcance do desenvolvimento 
sustentável (BARBIERI et al., 2010, p. 147). 

  

Diversas formas de inovação já ocorreram e irão ocorrer a medida que as empresas 

incorporam cada vez mais questões ambientais e sociais em suas agendas (ELKINGTON, 

2012). A OECD (2005), por meio do Manual da Oslo, classificou as inovações em quatro 

tipos: produto, quando representam mudanças nas potencialidades dos produtos ou serviços; 

processo, quando envolvem mudanças nos métodos de produção e distribuição; 

organizacional ou gestão, quando tratam da implantação de novos métodos organizacionais; e 

marketing, quando abordam mudanças no marketing relacionado ao produto, como mudanças 

na embalagem, divulgação, preço. Pensando na natureza do impacto causado, o economista 

Schumpeter (1961) classificou as inovações entre radicais, aquelas capazes de alterar a 

dinâmica de um dado mercado, e incrementais, aquelas que introduzem mudanças 

relativamente pequenas aos produtos, serviços, processos, organizações, ou mercados. 

Para Siebenhuner e Arnold (2007), inovações sustentáveis são aquelas que melhoram 

o desempenho ambiental e/ou social de um produto ou serviço se comparados com uma 

situação existente. Para Barbieri et al. (2010), inovação sustentável é a introdução de 

produtos, processos produtivos, métodos de gestão ou negócios, novos ou significativamente 

melhorados para a organização e que traz benefícios econômicos, sociais e ambientais, 

comparados com alternativas pertinentes. Barbieri et al. (2010) fazem ainda uma ressalva ao 

uso do adjetivo sustentável junto à palavra inovação, pois para eles aquelas inovações que 

trazem benefícios somente nas esferas econômica (exemplo: aumento da receita ou redução 

de custo para quem criou ou se utilizou da inovação) e ambiental (exemplo: redução da 

quantidade de materiais e energia por unidade produzida, eliminação de substâncias tóxicas, 

aumento da vida útil dos produtos), mas sem benefícios sociais, deveriam ser classificadas 

como inovações ecoeficientes.  

Como observaram Arnold e Hockerts (2011), para se chegar a uma geração contínua 

deste tipo de inovação, não bastam somente as pressões de fatores externos à organização; os 

fatores internos, tais como a adoção voluntária de algum sistema de gestão, a 

institucionalização de uma divisão de sustentabilidade, a realização de análise do ciclo de vida 

dos produtos, a adoção de relatórios de sustentabilidade, a integração com stakeholders, entre 

outro fatores, é que são fundamentais e influenciam a ocorrência sistemática de inovações 

sustentáveis. 
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Alguns estudos realizados sugerem que as inovações ambientais, sejam com foco em 

produtos ou processos, afetam positivamente a busca por vantagem competitiva das 

organizações. Chen, Lai e Wen (2006) testaram e confirmaram essa hipótese no caso da 

indústria de informação e eletrônica de Taiwan, assim como Arenhardt (2012) o fez para o 

caso da indústria brasileira de eletroeletrônicos. 

 

 

2.2. Estratégias ambientais 

 

 

As diversas oportunidades de realizar inovações sustentáveis, em resposta às distintas 

oportunidade e pressões que as questões ambientais exercem sobre as empresas, abrem vários 

caminhos que podem ser percorridos pela organização. Neste tópico são discutidas as 

estratégias ambientais passíveis de serem adotadas com este intuito, relacionando-as 

brevemente com a estratégia empresarial. Entre as tentativas de classificar os diferentes tipos 

de estratégias para enfrentar as questões ambientais, são citadas as taxonomias de Hart (1997), 

Orsato (2006), Kolk e Pinkse (2005) e, mais detalhadamente, Albino, Balice e Dangelico 

(2009). 

 

 

2.2.1. As diferentes estratégias ambientais e sua relação com a estratégia empresarial 

 

 

Com o avanço das oportunidades e pressões exercidas pelas questões ambientais sobre 

os negócios, a preocupação das empresas em relação ao tema vem evoluindo, passando da 

visão periférica e reativa para uma visão estratégica preocupada com a competitividade. O 

Quadro 2 apresenta três abordagens distintas, segundo Barbieri (2007). 
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Quadro 2 – Abordagens de gestão ambiental na empresa 

Fonte: Barbieri (2007, p. 119) 

 

Na abordagem estratégica, os problemas ambientais são tratados como uma das 

questões estratégicas da organização com o intuito de “proporcionar valores aos componentes 

do ambiente de negócio da empresa que os diferenciem dos seus concorrentes e contribuam 

para dotá-la de vantagens sustentáveis” (BARBIERI, 2007, p. 127). 

De acordo com Orsato (2006), uma vez que as questões ambientais precisam ser vistas 

como questões de negócio pelas empresas, os gestores precisam escolher entre estratégias 

ambientais, definindo o que deveriam fazer primeiro e por quê, procurando responder a 

questão de quem está valorizando seus investimentos ambientais: 

 

Deveriam investir em um Sistema de Gestão Ambiental certificado? 

Desenvolver uma análise de ciclo de vida para uma linha de produtos 
específica? Aderir a algum programa de rotulagem ambiental? Desenvolver 
uma marca ecológica? Muitos fazem ‘um pouco de tudo’ e gastam preciosos 
recursos sem nenhuma justificativa sólida (ORSATO, 2006, p. 13, tradução 
nossa). 

 

Segundo o autor, essa seria a forma de priorizar os investimentos ambientais para 

otimizar o retorno econômico e transformar estes investimentos em fontes de vantagens 

competitivas. Para isso, a escolha deve estar alinhada à estratégia geral da empresa. 
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Na visão de Porter (1996), a estratégia de uma empresa se alicerça na exclusividade 

das atividades; a essência é realizar atividades diferentemente da forma como são realizadas 

pelos concorrentes: “Uma empresa só é capaz de superar em desempenho os concorrentes se 

conseguir estabelecer uma diferença preservável. Ela precisa proporcionar maior valor aos 

clientes ou gerar valor comparável a um custo mais baixo, ou ambos” (PORTER, 1996, p. 62, 

tradução nossa). Para ele, estratégia não é sinônimo de eficácia operacional: 

 

Após uma década de ganhos impressionantes na eficácia operacional, muitas 
empresas estão enfrentado retornos decrescentes. A melhoria contínua foi 
incutida nos cérebros dos gerentes. Mas, de modo inadvertido, as 
ferramentas estão arrastando as empresas em direção à imitação e à 
homogeneidade. Gradualmente, os gerentes permitiram que a eficácia 
operacional suplantasse a estratégia (PORTER, 1996, p. 64, tradução nossa).  

 

Assim, uma empresa que pretende obter vantagens por meio de uma estratégia de 

diferenciação, por exemplo, poderia adotar uma estratégia ambiental que contribuísse para o 

fortalecimento de sua marca, ou que desenvolvesse produtos com atributos ambientais 

diferenciados para um determinado nicho de mercado (ORSATO, 2006).  

Outra importante visão que direciona a definição de estratégias empresariais é a 

Resource-Based View (RBV), ou Visão Baseada em Recursos, segundo a qual uma empresa 

obtém vantagem competitiva em função de sua habilidade em obter e utilizar os recursos 

disponíveis, e não necessariamente em função de seu posicionamento (WERNERFELT, 

1984). “Em outras palavras, a Visão Baseada em Recursos destaca a influência que os 

processos organizacionais (internos) exercem na competitividade (ORSATO, 2006, p. 3), 

considerando suas capacidades técnicas, propriedade de capital intelectual, força da marca, 

capacidade financeira, estrutura e cultura organizacional.  

Nessa visão, discute-se que a implantação de um sistema de gestão ambiental como 

estratégia ambiental, por exemplo, poderia melhorar os processos internos e contribuir como 

uma fonte de vantagem competitiva. Fazendo uma analogia com a implantação de um sistema 

de gestão da qualidade, muito difundida a partir da década de 1980, e que gerou vantagens 

competitivas para uma série de empresas, Orsato (2006) destaca que há uma diferença sutil, já 

que melhorias na qualidade podem ser transferidas mais diretamente dos processos 

organizacionais para os produtos e processos, enquanto que as melhorias ambientais são uma 

espécie de “bem público”, não sendo transferidas diretamente para os produtos ou serviços. 

Entretanto, isso não elimina a possibilidade de obtenção de lucros com investimentos 
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ambientais porque há uma importância crescente dos fatores intangíveis no sucesso 

empresarial (ORSATO, 2006). 

Diversas classificações de estratégias ambientais são encontradas na literatura. Hart 

(1997) identificou três tipos de estratégias: (1) prevenção da poluição, que consiste em 

superar o simples controle end of pipe (fim de tubo) e passar a prevenir a geração de 

poluentes; (2) gestão dos produtos, que visa a minimização dos impactos ambientais não 

somente na produção, mas ao longo de todo o ciclo de vida do produto; e (3) tecnologias 

limpas, quando as empresas passam a investir na inovação para adoção de novas tecnologias 

mais eficientes. 

Orsato (2006) classifica as estratégias competitivas relacionadas à questão ambiental 

em quatro tipos: (1) a estratégia relacionada à ecoeficiência, (2) a estratégia daquelas que 

pretendem ir além da conformidade legal, (3) a estratégia de relacionar a marca à questão 

ambiental e (4) a estratégia de liderança em custos ambientais, obtidas por meio de inovações 

radicais de produto. Ressalta que, embora não haja uma divisão rígida entre o tipo de 

estratégia adotada, essa tipologia ajuda a identificar o eixo principal seguido pela empresa, e 

se este está interligado à estratégia do negócio, condição que considera necessária para evitar 

que a questão ambiental se traduza em desperdício de valiosos recursos da empresa. 

Kolk e Pinkse (2005) identificaram seis opções de estratégias, especialmente para 

empresas que pretendem enfrentar os desafios das mudanças climáticas: (1) melhoria dos 

processos, (2) desenvolvimento dos produtos, (3) novas combinações produto/mercado, (4) 

transferência interna de redução de emissões, (5) aquisição de emissões e (6) medidas junto à 

cadeia de suprimentos. 

 

 

2.2.2. A taxonomia de estratégias ambientais de Albino, Balice e Dangelico 

 

 

Ao observar as diferentes classificações de estratégias ambientais existentes na 

literatura, Albino, Balice e Dangelico (2009) constataram que, considerando algumas 

similaridades existentes entre elas, poderiam ser agrupadas em duas categorias: aquelas mais 

orientadas à organização, e aquelas mais orientadas aos processos. Dentro do primeiro grupo, 

incluíram duas abordagens: a de gestão ambiental e a da cadeia de suprimento verde. Dentro 
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do segundo grupo, incluíram as abordagens de ecoeficiência material e de eficiência 

energética. Estas abordagens são apresentadas e discutidas nos tópicos de (a) a (d). 

 

a) Gestão Ambiental 

 

Esta estratégia consiste no desenvolvimento de um mecanismo sistemático e 

abrangente para melhorar o desempenho ambiental e do negócio dentro de uma empresa  

(ALBINO et al., 2012). Pode ser identificada pelo uso de técnicas para avaliar os impactos 

ambientais de novos processos, pelo comprometimento gerencial para o desenvolvimento de 

eco-inovações de processo e de tecnologias limpas, assim como pela implementação de um 

sistema de gestão ambiental, como as certificações ISO 14001 ou Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS), uma certificação voluntária utilizada na União Europeia (ALBINO; 

BALICE; DANGELICO, 2009). Florida e Davidson (2001) ressaltaram a importância de um 

sistema de gestão ambiental para gerenciar os objetivos e metas ambientais das organizações a 

fim de torná-las enxutas e verdes. 

O modelo da ISO 14001 é um dos mais utilizados no mundo para a implantação de 

sistemas de gestão ambiental: 

 

Esta Norma especifica os requisitos relativos a um sistema da gestão 
ambiental, permitindo a uma organização desenvolver e implementar uma 
política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e outros 

requisitos por ela subscritos e informações referentes aos aspectos 
ambientais significativos. Aplica-se aos aspectos ambientais que a 
organização identifica como aqueles que possa controlar e aqueles que possa 
influenciar. Em si, esta Norma não estabelece critérios específicos de 
desempenho ambiental (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS (ABNT), 2004). 

 

 Requer o estabelecimento de uma política e objetivos ambientais, sendo baseada na 

metodologia Plan-Do-Check-Act (PDCA), ou seja, Planejar-Fazer-Verificar-Agir. Pode ser 

adotada por qualquer organização, independente do tipo, tamanho, condição geográfica, 

cultural e social (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004). 

Dada essa possibilidade de ser adaptada em vários contextos, Yin e Schmeidler (2009) 

observaram que a variabilidade na implementação leva a desempenhos heterogêneos dos 

sistemas de gestão ambiental. 
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b) Cadeia de Suprimento Verde 

 

Esta estratégia é identificada quando a empresa adota iniciativas para melhoria 

ambiental em sua cadeia de suprimentos (ALBINO et al., 2012). Srivastava (2007) define 

cadeia de suprimentos verdes como a integração do pensamento ambiental à gestão da cadeia 

de suprimentos, incluindo o desenvolvimento do produto, seleção dos materiais, processo 

produtivo, entrega do produto final aos consumidores e a gestão após o fim da vida útil do 

produto. Portanto, requer que a questão ambiental seja estendida para fora dos limites da 

organização. 

Segundo Albino, Balice e Dangelico (2009), esta estratégia pode ser identificada pela 

existência de procedimentos para fechar o ciclo ao longo da cadeia de suprimento, tais como 

as operações concebidas para a coleta, recuperação e reuso de produtos e embalagens ao fim 

de sua vida útil, a avaliação do impacto ambiental de fornecedores, e o compartilhamento de 

informações ambientais com os fornecedores. 

 

c) Ecoeficiência Material 

 

Esta estratégia foca na redução de recursos utilizados para cada unidade produzida 

(ALBINO et al., 2012), podendo ser medida pela redução de indicadores chave de 

desempenho ambiental, em particular relacionados ao uso de matérias-primas. Também pode 

ser identificada pela existência de iniciativas relacionadas ao reuso de resíduos da produção 

(ALBINO; BALICE; DANGELICO, 2009). 

A definição de ecoeficiência foi introduzida como uma filosofia de gestão em 1992 

pelo Businees Council for Sustainable Development (posteriormente chamado World Business 

Council for Sustainable Development), passando a ser recomendada em 1996 por ministros de 

meio ambiente dos países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Segundo Barbieri (2007), a ecoeficiência é um modelo de gestão 

ambiental empresarial pelo qual se obtém a entrega de produtos e serviços a preços 

competitivos satisfazendo as necessidades humanas e melhorando a qualidade de vida sem 

comprometer a capacidade de carga estimada do planeta, via redução progressiva dos 

impactos ecológicos ao longo do ciclo de vida. Algumas práticas voltadas para a ecoeficiência 

estão identificadas no Quadro 3. 
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Objetivos Práticas 

Minimizar 

A intensidade de matérias nos produtos e serviços 

A intensidade de energia nos produtos e serviços 

A dispersão de qualquer tipo de material tóxico pela empresa 

Aumentar 

A reciclabilidade dos seus materiais 

A durabilidade dos produtos da empresa 

A intensidade dos serviços nos seus produtos e serviços 

Maximizar O uso sustentável dos recursos renováveis 

Quadro 3 – Práticas voltadas para a ecoeficiência 

Fonte: Barbieri (2007, p. 138) 

 

Porter e Van der Linde (1995) destacaram a relação entre eficiência no uso dos 

recursos e a redução de custos, associando poluição à ineficiência, sendo que a redução de 

desperdícios promove o aumento da produtividade dos recursos (ver Quadro 4). 

 

Atualmente, numa economia como a americana, apenas 6% de todo o fluxo de materiais que 

consome resulta em produtos. Em termos de bens duráveis, essa relação cai para 1%. Estima-se que 

científica e tecnologicamente se poderia hoje reduzir imensamente essa ineficiência ecológica através 

de uma elevação radical da produtividade no uso dos recursos naturais, bem como na redução não 

menos radical na geração de resíduos. 

Em relação à primeira, a perspectiva é de que essa elevação poderia ser de, no mínimo, um 

fator 4, podendo atingir um fator 10. Não seria impossível, por exemplo, construir um motor de 

automóvel, capaz de fazê-lo rodar até 200 km com um litro de gasolina. Em relação à segunda, existe 

a perspectiva de construção de sistemas produtivos alternativos que mimetizem os processos 

biológicos (biomimicry) pelos quais a natureza produz uma grande diversidade de produtos altamente 

resistentes, maleáveis etc. Além disso, engenheiros “metaindustriais” estão criando parques 

industriais com emissão quase zero através da integração das industrias em um complexo onde cada 

empresa usa como insumo os resíduos de outra. 

Os investimentos necessários para essa revolução de produtividade não apenas seriam pagos 

com o tempo pela economia de recursos que propiciam como também, em muitos casos, podem 

reduzir os investimentos iniciais de capital. A enorme ineficiência que está causando degradação 

ambiental quase sempre custa mais do que as medidas que iriam reverter a situação. 

O grande obstáculo à sua implementação está no fato de que os governos não só não 

acabaram como continuam a criar e administrar leis, políticas, taxas e subsídios que tornam essas 

medidas antieconômicas. Entretanto, em alguns países, esse quadro começa a ser revertido através, 

por exemplo, de reformas tributárias que aliviam a tributação sobre a renda das pessoas aumentando, 

em contrapartida, a taxação sobre o uso de recursos naturais. 

Quadro 4 – Eficiência Ecológica 

Fonte: Romeiro (2003, p. 6) 
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d) Eficiência Energética 

 

Segundo Albino, Balice e Dangelico (2009), esta estratégia pode ser identificada por 

meio de iniciativas relacionadas ao uso de fontes de energia renováveis e pelo aumento da 

eficiência energética, assim como pela observação das tendências relacionadas às emissões de 

gases do efeito estufa nos últimos anos. Com a crescente preocupação relacionada às 

mudanças climáticas, fazer melhor uso da energia disponível e buscar fontes mais limpas de 

energia torna-se cada vez mais imperativo para as organizações (ALBINO; BALICE; 

DANGELICO, 2009). Mesmo diante da incerteza do contexto político pós Kyoto, empresas 

mais conscientes investem em eficiência energética pensando em aumentar sua 

competitividade (KOLK; PINKSE, 2005). 

Recentemente, em 2011, a ISO criou uma norma de adesão voluntária específica para 

tratar de eficiência energética, ISO 50001, que “especifica requisitos para o estabelecimento, 

implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão da energia, cujo propósito é 

habilitar uma organização a seguir uma abordagem sistemática para atendimento da melhoria 

contínua de seu desempenho energético...” (ABNT, 2011, p. 99) (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2011, p. 99). A existência de um padrão 

internacional de gestão pode levar mais empresas a adotar estratégias visando a eficiência 

energética. 

 

 

2.3. Produtos verdes 

 

 

Este tópico discute definições de produtos verdes, apresentando a definição utilizada 

neste trabalho, assim como algumas consequências dessas definições. Discute também a 

integração das questões ambientais na fase de desenvolvimento de produtos, com o conceito 

de ecodesign. As diferentes formas de declaração dos atributos ambientais dos produtos 

também são tratadas, levando-se em conta a forma de comunicar estes atributos.  
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2.3.1. Definições e implicações 

 

 

Peattie (1995, p. 181) definiu que um produto é “verde” “quando seu desempenho 

ambiental e social, na produção, uso e disposição, é significativamente melhor em 

comparação ao produto convencional ou concorrente oferecido”. A Comissão da Comunidade 

Europeia (2001) definiu produtos verdes como produtos que “usam menos recursos, têm 

menos impactos e riscos para o meio ambiente e previnem a geração de resíduos já no estágio 

de concepção”.  

Segundo Ottman, Stafford e Hartman (2006): 

 

[...] embora nenhum produto tenha impacto zero no meio ambiente, nos 
negócios, os termos ‘produtos verdes’ ou ‘produto ambiental’ são 
normalmente utilizados para descrever aqueles que pretendem proteger ou 
melhorar o ambiente natural conservando energia e/ou recursos e reduzindo 
ou eliminando o uso de agentes tóxicos, poluição e resíduos (OTTMAN; 
STAFFORD; HARTMAN, 2006, p. 24, tradução nossa). 

 

Motta (2000) e Dangelico e Pontrandolfo (2010) sistematizaram a visão de diferentes 

pesquisadores sobre os atributos de um produto ecologicamente correto, tal como definido 

pelo primeiro, ou de um produto verde, tal como definido pelo segundo. O Quadro 5 

apresenta algumas dessa visões. Analisando este quadro, nota-se que não há um consenso 

sobre os atributos que definem um produto como ecologicamente correto ou verde. Vinte e 

seis características foram listadas, por aparecerem na definição de um ou mais autores.  

Destas características, somente uma está presente de forma direta na definição dos sete 

autores citados, a eficiência energética durante o uso do produto. Os  outros atributos mais 

comuns, lembrados por pelo menos seis dos sete autores são a durabilidade, a facilidade de 

reparo, a possibilidade de reciclagem e o baixo consumo de matérias-primas em sua produção. 
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Atributos do produto verde ou ecologicamente correto 

Schmidheiny 

(1992) 

Wolf (apud 

OTTMAN, 1994) 
Ottman 

(1994) 
Jöhr 

(1994) 
Peattie 

(1995) 

Luttropp e 

Lagerstedt 

(2006) 

Ljungberg 

(2007) 

Fabricado com matérias-primas renováveis, inclusive embalagem  X   X X X 
Fabricado com matérias-primas recicláveis, inclusive embalagem  X X X X X  
Fabricado com a quantidade mínima de matérias-primas  X X X X X X 
Fabricado com matérias-primas que conservam recursos naturais no 

processo de extração  X X X X X  

Fabricado com a máxima eficiência energética e de uso de água  X   X X X 
Fabricado com o despejo mínimo de efluentes e resíduos  X   X   
Embaldo em embalagens mais leves X  X X    
Embalado em embalagens mais volumosas   X X    
Possui peso reduzido      X  
Concentrado X  X X    
Mais durável X X X X  X X 
Presta-se a múltiplos propósitos   X X   X 
É mais facilmente consertado X X X X  X X 
Tem maior eficiência energética quando utilizado X X X X X X X 
Conserva recursos naturais quando utilizado  X   X X X 
É reciclável  X X X X X X 
É reutilizável X X X X    
Pode ser refabricado X X X X  X  
É biodegradável  X X X    
É substituído por refil  X X X    
Não utiliza ou reduz a emissão e dispersão de substâncias tóxicas       X X 
Utiliza maior quantidade de materiais reciclados       X 
Minimiza o consumo de energia e recursos durante o transporte      X  
Possui logística reversa       X 
Minimiza as emissões     X   
Minimiza o impacto social     X   

Quadro 5 – Características do produto verde ou ecologicamente correto 

Fonte: Adaptado de Motta (2000, p. 23) e Dangelico e Pontrandolfo (2010, p.1610) 



45 
 

 
 

Embora usem redações diferentes, as diversas conceituações de “produtos verdes” da 

literatura convergem para produtos com desempenho ambiental superior ao dos produtos 

similares, de uma maneira geral ou em aspectos ambientais específicos, tais como consumo 

reduzido de recursos naturais (como energia, água, matérias primas diversas), uso reduzido de 

substâncias tóxicas, geração reduzida de resíduos, seja durante a fabricação, o uso ou a 

destinação após o fim de sua vida útil. Este será o conceito considerado neste trabalho. Assim 

como definido por Dangelico e Pontrandolfo (2010), embora algumas definições incluam o 

desempenho social, neste trabalho considera-se que o adjetivo “verde” é dado somente com 

base no desempenho ambiental do produto.  

Uma questão que requer atenção é que com frequência os produtos são superiores aos 

concorrentes ou às soluções alternativas em um determinado aspecto ambiental, porém podem 

ser desvantajosos em outros aspectos. Esse tipo de dilema torna mais difícil a aplicação de 

qualquer definição de produto verde, e por isso qualquer comunicação que seja feita pelo 

fabricante a respeito de uma característica “verde” deve ser entendida em um determinado 

contexto. Nesse sentido, a Organização Internacional de Normas (ISO) lançou uma série de 

normas voluntárias que se referem à rotulagem ambiental. Entre outros conceitos usados, 

destacam-se três:  

a) não se pode fazer afirmações genéricas, do tipo “produto sustentável” ou “produto 

verde” na rotulagem dos produtos; 

b) qualquer afirmação sobre uma característica “verde” de um produto deve ser 

objetiva e verificável; 

c) no caso de “selos verdes”, devem ser aplicados somente a produtos que 

proporcionem benefícios ambientais superiores, ou que imponham custos ambientais menores 

que produtos similares (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 

2002). 

O Greenpeace, organização não governamental bastante reconhecida por suas 

manifestações em defesa do meio ambiente, estabeleceu alguns critérios para definir o que 

seria um produto eletroeletrônico “verde”. Os quesitos levam em consideração a presença de 

substâncias perigosas, consumo de energia durante a utilização do produto, consumo de 

energia durante a fabricação do produto, uso de materiais reciclados, vida útil e tempo de 

garantia, inclusive dos acessórios, e até mesmo a visibilidade que é dada ao produto no 

website das empresas. A ONG estabeleceu uma avaliação para analisar o quão “verdes” estão 

os produtos eletroeletrônicos das empresas do setor, que são convidadas a enviar seus 
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produtos de melhor desempenho ambiental, dentro das categorias definidas, para que o 

Greenpeace os verifique de acordo com os critérios predefinidos. Apesar de parabenizarem as 

empresas pelo progresso técnico já alcançado, ressaltam que a busca por soluções nesta 

indústria precisa continuar (GREENPEACE, 2011). 

Baumann et al. (2002) realizaram uma extensa revisão da literatura sobre o 

desenvolvimento de produtos verdes. No artigo é possível observar que o tema ganhou 

relevância também no mundo acadêmico somente a partir da década de 1990. 

Dangelico e Pontrandolfo (2010) pretenderam contribuir com o debate sobre o que é 

um produto verde, pois consideraram que a definição ainda está em aberto. Ao analisarem 142 

empresas integrantes do Dow Jones Sustainability Index (divididas nos setores Tecnologia, 

Bens de Consumo, Industrial e Materiais Básicos), utilizando a ferramenta proposta por eles, 

detectam que o segmento de Bens de Consumo (no qual está boa parte da indústria 

eletroeletrônica) é o setor com o maior nível de diversificação de produtos e práticas verdes. 

A propósito, a ferramenta analítica desenvolvida pelos autores, chamada de Green Option 

Matrix (GOM) é apresentada como uma opção para empresas interessadas em desenvolver 

produtos verdes realizarem uma análise de mercado e comunicarem os atributos ambientais de 

seus produtos. 

Como destacaram Jansen e Stevels (2006), o desenvolvimento de produtos verdes só 

funciona do ponto de vista comercial se ele trouxer benefícios para todos os usuários 

envolvidos, a empresa, o meio ambiente e a sociedade como um todo. Arnold e Hockerts 

(2011), por sua vez, ressaltaram a possibilidade de que a empresa crie seu próprio programa 

para desenvolvimento de produtos verdes e rotulagem ambiental, salientando que, mesmo que 

requisitos legais ou outras diretrizes possam ter maior impacto no que tange a questões 

ambientais e sociais dos produtos, os programas para geração de produtos verdes 

desenvolvidos voluntariamente pelas empresas têm a vantagem de possibilitar a adoção 

incremental de processos produtivos mais sustentáveis a custos razoáveis.  

Ao analisarem o caso da empresa Philips, que desenvolveu voluntariamente seu 

próprio programa para a concepção de produtos verdes, Arnold e Hockerts (2011) ressaltaram 

a importância dos fatores internos da organização como influenciadores na geração de 

inovações sustentáveis, embora reconheçam que os fatores externos (tais como a 

regulamentação, os consumidores, os competidores) são os mais lembrados e ressaltados na 

literatura como determinantes da inclusão das questões ambientais e sociais no contexto das 

empresas. 
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Boons (2002) observou que a mudança de um produto é um processo social que 

envolve vários atores, como consumidores, fornecedores, agências governamentais, 

ambientalistas. Com base nisso, realizou uma análise do comportamento de cada um dos 

atores envolvidos na geração de um produto com menor impacto ambiental, concluindo que: 

 

O fato dos produtos atuais não serem – totalmente – sustentáveis pode ser 
relacionado a três tipos de fatores: (1) impossibilidades técnicas, (2) 
problemas relacionados à obtenção de informações completas sobre os 
efeitos ecológicos dos produtos, e (3) o fato de que o desenvolvimento e a 
introdução de um produto sustentável envolve a coordenação de ações de 
diversos atores autônomos. Este terceiro problema da coordenação é o tema 

central do modelo. Ele identifica causas para o fato de que, mesmo que os 
problemas técnicos e informativos fossem eliminados, os produtos 
sustentáveis ainda assim não seriam introduzidos automaticamente 
(BOONS, 2002, p. 504, tradução nossa). 

 

Em alguns casos, como demonstrado no framework construído por Boons (2002), o 

comportamento racional individual leva a um aumento dos custos sociais. Para evitar esses 

custos, formuladores de políticas deveriam intervir nessas situações, em que não há uma 

situação de ganha-ganha (win-win) entre os atores envolvidos, e dessa forma a escolha pela 

melhor opção ambiental não seguirá adiante, pela falta de interesse de um ou mais elos da 

cadeia. Já nas situações em que fica clara a relação ganha-ganha entre os autores, ou seja, 

ambos saiam beneficiados pela adoção da opção ecologicamente correta, a existência de 

políticas faz-se desnecessária (BOONS, 2002).  

Essas conclusões corroboram com a visão de Elkington (2012), segundo o qual a 

sustentabilidade não pode ser definida para uma única corporação, mas sim para todo o 

sistema econômico-social-ecológico, e, desta forma, mesmo que todas as empresas adotassem 

as melhores práticas ambientais e sociais, o mundo ainda assim estaria caminhando na direção 

da degradação ambiental. Mesmo as melhores empresas “serão sustentáveis somente quando 

as instituições e mercados ao redor tiverem sido reprojetados a fim de suportar e promover a 

sustentabilidade” (ELKINGTON, 2012, p. 74). 
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2.3.2. As questões ambientais no desenvolvimento de produtos – Ecodesign 

 

 

Adaptar os bens e serviços oferecidos pela empresa às necessidades do mercado é o 

objetivo fundamental da área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas organizações. Tais 

necessidades do mercado incluem não só o desempenho técnico do produto, mas também seu 

desempenho em termos ambientais, especialmente para produtos sujeitos à legislação 

ambiental (DONAIRE, 2012). 

A importância das fases iniciais do desenvolvimento de um produto no seu 

subsequente impacto ambiental é realçada na literatura científica. Graedel e Allenby (1995 

apud Filho et al., 2008, p. 4) estimaram que entre 60 a 80% de todos os impactos ambientais 

causados ao longo da vida do produto são determinados no estágio de desenvolvimento do 

projeto. Elkington (2012, p. 434) também menciona estimativas em torno de 80% do impacto 

ambiental, além do que o próprio custo do produto é, em grande parte, cerca de 80 a 90%, 

determinado neste estágio. 

De acordo com Borchardt et al. (2007), a ideia do projeto ambientalmente consciente 

surgiu na década de 1990, quando a Associação Americana de Eletrônica (American 

Electronics Association) teria formado uma força-tarefa para desenvolver projetos com 

preocupação ambiental e providenciar uma base conceitual que beneficiasse os membros da 

associação, de forma a minimizar os impactos ambientais da indústria eletrônica dos EUA. 

A partir de então, alguns termos como Ecodesign (expressão mais utilizada na Europa) 

ou Design for Environment - DfE (expressão mais utilizada nos Estados Unidos) passaram a 

integrar o vocabulário das áreas de projeto e desenvolvimento de algumas empresas, ambas 

expressões sendo utilizadas frequentemente de forma intercambiável, mas com a mesma 

finalidade, de indicar a preocupação com as questões ambientais na fase de projeto do produto 

(CHARTER, 1997 apud ALBINO; BALICE; DANGELICO, 2009). 

 

O Ecodesign pode ser definido como uma abordagem pró-ativa de gestão 
ambiental voltada ao processo de desenvolvimento de produtos cujo objetivo 
maior é a minimização dos impactos ambientais durante todo o ciclo de vida 
de um produto sem comprometer, no entanto, outros critérios essenciais 
como desempenho, funcionalidade, estética, qualidade e custo (GUELERE 
FILHO et al., 2008, p. 5). 

 

Uma série de métodos e ferramentas surgiram a partir da década de 1990 para integrar 

a preocupação com o meio ambiente durante o estágio de projeto dos produtos. Uma síntese 
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daqueles que seriam os 11 principais métodos e ferramentas foi realizada por Guelere Filho et 

al. (2008), sendo apresentadas de forma esquemática no Quadro 6.  

 

Métodos e Ferramentas 

de Ecodesign 
Descrição 

Avaliação do Ciclo de 

Vida (ACV) 

Visa estimar de forma quantitativa os impactos ambientais do produto 

considerando todo o seu ciclo de vida, permitindo comparações entre produtos 

similares. Considera todos os fluxos de entrada (ex.: matérias-primas) e saídas 

(ex.: resíduos) associados ao produto (porém não há um método único de 

avaliação do impacto ambiental para realizar as avaliações do ciclo de vida). 

Matriz Eco-Funcional Relaciona o perfil funcional com o perfil ambiental do produto, visando obter o 

uso pretendido ao menor custo ambiental possível. 

Casa da Qualidade para o 

Ambiente (QFDE) 

Requer a incorporação dos aspectos ambientais na ferramenta da qualidade QFD 

(Quality Function Deployment) – Desdobramento da Função Qualidade –

auxiliando os engenheiros projetistas a selecionar as melhores alternativas para 

redução dos impactos ambientais.  

Matriz MET Classifica os impactos ambientais nas categorias Ciclo de Materiais (M), Uso de 

Energia (E) e Emissões Tóxicas (T). Procura identificar os principais impactos 

ambientais do ciclo de vida 

Matriz MECO Estima o impacto ambiental em cada fase do ciclo de vida com base em materiais 

(M), energia (E), substâncias químicas (C) e outros materiais (O) utilizados na 

produção e uso do produto. 

LiDS – Wheel 

(Estratégias de Design 

para o Cilo de Vida) 

Permite uma visão geral das características ambientais de um produto, com base 

em oito critérios: seleção de materiais, redução de materiais, técnicas de 

produção, distribuição, uso, vida útil, fim de vida e novo conceito de 

desenvolvimento. A avaliação é qualitativa e não resulta em priorização. 

Matriz de Avaliação da 
Responsabilidade 

Ambiental do Produto 

(ERPA) 

Avalia cada fase do ciclo de vida com base em cinco critérios (escolha de 
materiais, uso de energia, resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões gasosas), 

gerando uma pontuação para o produto, permitindo uma análise do desempenho 

atual ante o desejado. 

Matriz de Design para o 

Ambiente (DfE Matrix) 

Uma matriz que resulta em uma pontuação para o produto, com base em seus 

impactos ambientais ao longo do ciclo de vida, permitindo comparações entre o 

produto que está sendo desenvolvido e outros existentes. 

As Dez Regras de Ouro Consiste em um sumário de diversas linhas guias e manuais utilizados por 

empresas dos mais diversos setores, contendo recomendações e estratégias 

ambientais. Para ser utilizada deve ser customizada de acordo com as 

características da empresa e dos seus produtos. 

Análise ABC Avalia os impactos ambientais do produto qualitativamente em onze critérios 

diferentes, considerando todo o seu ciclo de vida, classificando em uma das 

seguintes áreas: A = problemática (requer ações); B = média (a ser observado e 

melhorado) e C = sem perigo (nenhuma ação é requerida) 

Análise do Efeito 

Ambiental (EEA) 

Inspirado na ferramenta da qualidade FMEA (Failure Mode Effect Analisys) – 

Análise de Modo e Efeito de Falha – podendo ser realizado em conjunto com este 

na fase de projeto. Identifica os impactos ambientais ao longo de todas as fases do 

ciclo de vida de um produto, classificando-os de forma a identificar os mais 

significativos e propor maneiras para minimizá-los. 
 

Quadro 6 – Principais métodos e ferramentas de ecodesign 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Guelere Filho et al. (2008) 

 

Guelere Filho et al. (2008) argumentaram que apesar de todas as vantagens 

competitivas e ambientais que foram associadas ao ecodesign quando do seu surgimento, sua 

aplicação no Brasil e no mundo ainda é limitada e restrita à poucas grandes empresas. Um dos 
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fatores que teriam contribuído para essa situação, também observado por Baumann, Boons e 

Bragd (2002), foi justamente a proliferação de diversos novos métodos e ferramentas, em 

detrimento do uso, avaliação e aprimoramento dos existentes, o que poderia evidenciar os 

benefícios associados ao seu uso e facilitar a adoção por parte de outros projetistas. 

 

 

2.3.3. A declaração dos atributos ambientais - Rotulagem ambiental 

 

 

A rotulagem ambiental de forma voluntária tem uma história de mais de 30 anos, 

começando com o selo alemão Blue Angel, criado no final da década de 1970 (ver Figura 1). 

De acordo com Bratt et al. (2011), do ponto de vista da empresa, é um instrumento para 

revelar o desempenho ambiental de determinado produto ou serviço, servindo como uma 

referência para competitividade e melhorias. Espera-se que o selo afete a decisão de compra a 

favor do produto rotulado e assim seja moralmente e economicamente compensador para as 

empresas que o tenham obtido. 

 
    

    

Blue Angel 

Alemanha, 1978 

EcoMark 

Japão, 1989 

EcoLogo 

Canadá, 1989 

Environment Mark 

Países Nórdicos, 1989 
 

Figura 1 – Exemplos de selos ambientais 

Fonte: Adaptado de Donaire (2012, p. 101) 

 

Já para o consumidor, o selo verde expressa uma certa qualidade ambiental do produto 

ou serviço que não poderia ser inferida na sua ausência, fazendo isso de uma forma rápida e 

compacta, e portanto adequada à situações de rápida tomada de decisão (decisão de compra). 

Normalmente atrai um segmento de consumidores já ambientalmente e socialmente 

conscientes, mas serve também como um veículo de comunicação para difundir uma 

conscientização ao mercado como um todo (BRATT et al., 2011). 
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Em estudo realizado por Motta e Rossi (2003), sobre a influência do fator ecológico na 

decisão de compra de bens de conveniência, concluiu-se que os consumidores, dentro do caso 

estudado, não incluíam o meio ambiente em seu processo de decisão de compra, e que isso se 

devia basicamente pela falta de informação e conhecimento dos consumidores sobre os 

aspectos ambientais dos produtos, uma vez que os consumidores foram indagados sobre 

assuntos como as matérias-primas utilizadas na fabricação do produto, sobre o processo 

produtivo, sobre os impactos ambientais da embalagem, entre outros. 

Uma vez que é inviável esperar que o consumidor tenha conhecimento de todas essas 

informações sobre os mais diversos produtos, cabe às empresas fornecedoras de produtos 

verdes proverem esta informação de maneira simplificada, pois como observou Ottman 

(1994), a informação é uma das necessidades mais urgentes dos consumidores que desejam 

adquirir produtos ambientalmente corretos. 

A ISO, dentro de sua série de normas voltadas para o meio ambiente, a série 14000, 

inclui também a questão da rotulagem ambiental. As normas da série ISO 14020 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2002) trazem três 

possíveis tipos de rotulagem ambiental:  

 o tipo I, que é mais voltado para o consumidor final e inclui uma avaliação de 

terceira parte e certificação baseada em múltiplos critérios, sobre o qual se 

aplica a norma NBR ISO 14024
1
 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004);  

 o tipo II, que são as auto declarações realizadas pelos fabricantes e produtores 

quanto a qualidade ambiental de seus produtos, cujas diretrizes para uso estão 

na norma NBR ISO 14021 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS (ABNT), 2004);  

 e o tipo III, para declarações quantitativas dos aspectos ambientais do produto 

baseadas na Análise do Ciclo de Vida e destinadas principalmente a prover 

informações de empresas para empresas, sendo tais informações avaliadas por 

terceira parte - diretrizes na ISO 14025 (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), 2006)
2
.  

De acordo com pesquisa realizada no Brasil pela revista Análise | Gestão Ambiental 

(2012), apenas 9,6% das 613 empresas consultadas em 2011, de diversos segmentos 

(indústria, comércio, serviços e agronegócio), declararam utilizar algum tipo de rotulagem de 

                                                           
1
 Com exemplo deste tipo de rotulagem podemos citar os selos expostos na Figura 1. 

2
 Norma ainda não traduzida no Brasil. 
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acordo com estas normas da série ISO 14020. Na indústria, esse percentual foi de 9,7%. Já no 

setor de eletroeletrônicos, 15,4%, demonstrando, portanto, que já é uma prática bem mais 

difundida neste setor, em comparação com o restante da economia. Embora ainda não seja um 

percentual alto, pode-se apontar uma tendência de crescimento das categorias de selos verdes 

no médio/longo prazo no Brasil, em razão do aumento da conscientização ambiental que torna 

os consumidores mais exigentes, seguindo a prática já mais difundida na Europa 

(EPELBAUM; AGUIAR, 2002); (NICHOLLS; OPAL, 2005).  

 

 

2.4. A Relação entre o desenvolvimento de produtos verdes e as estratégias ambientais 

 

 

Baumann et al. (2002) observaram que, tendo ganhado mais relevância no início de 

1990, na década subsequente houve pouco avanço, e o desenvolvimento de produtos ainda 

não é “verde” o suficiente, identificando uma série de lacunas tanto nas pesquisas quanto na 

prática. Entre estas lacunas está a falta de integração entre as perspectivas da engenharia, da 

estratégia empresarial e das políticas públicas, e a falta de uma orientação mais estratégica no 

processo de desenvolvimento destes produtos.  

Ao analisarem casos de empresas líderes globais em sustentabilidade, Albino et at. 

(2012) detectaram que a adoção de estratégias ambientais representa um suporte importante 

para o desenvolvimento de produtos verdes, que não pode ser considerado como uma prática 

isolada nas empresas. 

Não obstante, o estudo realizado por Motta (2007), tendo como unidade de análise 

uma empresa de pequeno porte no Brasil, demonstrou que, em algumas situações, a ausência 

de uma estratégia ambiental mais difundida pela organização não impede o surgimento de 

produtos com reduzido impacto ambiental e com substantivo sucesso comercial. Todavia, 

ficou evidenciado que a empresa avaliada não realiza o desenvolvimento de produtos verdes 

de forma sistemática, tendo sido um caso isolado e de um produto de baixa complexidade. 

Albino, Balice e Dangelico (2009) investigaram se as abordagens estratégicas 

ambientais adotadas pelas empresas consideradas líderes em sustentabilidade que 

desenvolvem produtos verdes são diferentes daquelas adotadas pelas empresas líderes em 

sustentabilidade que não desenvolvem produtos verdes. Consideraram como líderes em 

sustentabilidade as empresas que possuem ações no Dow Jones Sustainability Index (DJSWI), 

tendo incluído todas as 255 empresas em sua análise, dividindo-as em oito setores (Materiais 
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Básicos, Produtos de Consumo, Energia, Cuidados com a Saúde, Industrial, Tecnologia, 

Telecomunicações e Serviços).  

Para isso, criaram uma taxonomia que inclui quatro diferentes estratégias ambientais, 

sendo duas mais orientadas à organização – gestão ambiental e cadeia de suprimento verde – 

e duas mais orientadas aos processos – ecoeficiência material e eficiência energética, 

conforme detalhado no capítulo 2 - Referencial Teórico, item 2.2.2. As hipóteses testadas por 

eles junto a este conjunto de empresas foram:  

 Hipótese nula: a adoção de estratégias ambientais é igual entre empresas que desenvolvem 

e empresas que não desenvolvem produtos verdes. 

 Hipótese alternativa: a adoção de estratégias ambientais é diferente entre empresas que 

desenvolvem e empresas que não desenvolvem produtos verdes. 

Os resultados de Albino, Balice e Dangelico (2009) confirmaram a hipótese alternativa 

e sugerem que o desenvolvimento de produtos verdes é significativamente suportado pela 

adoção de estratégias ambientais, pois indicaram que o nível de adoção de diferentes 

abordagens de estratégias ambientais é maior entre as empresas desenvolvedoras de tais 

produtos, como pode ser visto no Gráfico 2. 

  

 

Gráfico 2 – Percentual de empresas integrantes do DJSWI adotando cada abordagem 

estratégica, distinguindo entre desenvolvedoras e não desenvolvedoras de produtos verdes. 

Fonte: Albino, Balice e Dangelico (2009, p. 90) 
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Além disso, constatou-se que as estratégias mais adotadas pelos desenvolvedores de 

produtos verdes variam dependendo do setor econômico, mas a estratégia de Gestão 

Ambiental, que consiste basicamente na implantação de sistemas de gestão ambiental, é a 

estratégia mais utilizada em quase todos os setores. As exceções foram os setores de Cuidados 

com a Saúde, no qual prevaleceram as estratégias de Ecoeficiência Material e Eficiência 

Energética, e Tecnologia, no qual prevaleceu a abordagem de Cadeia de Suprimento Verde, 

conforme demonstrado na Figura 2. 

 

Materiais básicos Gestão Ambiental Eficiência Energética 

   

Consumo Gestão Ambiental 

   

Energia Gestão Ambiental Eficiência Energética 

     

Cuidados com a Saúde Eficiência Energética Ecoeficiência Material 

     

Industrial Gestão Ambiental 

     

Tecnologia Cadeia de Suprimento Verde 

     

Telecomunicações Gestão Ambiental Ecoeficiência Material Eficiência Energética Cadeia de Suprimento Verde 

     

Serviços Gestão Ambiental 
 

Figura 2 – Abordagens estratégicas mais implementadas pelas empresas desenvolvedoras de 

produtos verdes em diferentes setores. 

Fonte: Albino, Balice e Dangelico (2009, p. 92) 

 

Em outra pesquisa sobre o tema, Albino et al. (2012) estudaram a influência das 

diferentes estratégias ambientais no desenvolvimento de produtos verdes, analisando como se 

dá esta influência nas empresas consideradas líderes em sustentabilidade (integrantes do 

DJSWI) em comparação à outras empresas não consideradas como tal (integrantes do DJTI – 

Dow Jones Titans Indexes), dividas também nos oito setores econômicos. As hipóteses 

verificadas foram: 

 H1: Um nível mais elevado de implementação da ecoeficiência material leva a uma maior 

implementação do desenvolvimento de produtos verdes. 

 H2: Um nível mais elevado de implementação da eficiência energética leva a uma maior 

implementação do desenvolvimento de produtos verdes. 

 H3: Um nível mais elevado de implementação da gestão ambiental leva a uma maior 

implementação do desenvolvimento de produtos verdes. 

 H4: Um nível mais elevado de implementação da cadeia de suprimento verde leva a uma 

maior implementação do desenvolvimento de produtos verdes. 
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Os resultados demonstraram que, entre as empresas líderes em sustentabilidade, todas 

as quatro estratégias têm um impacto significativo e positivo no desenvolvimento de produtos 

verdes, sendo que a estratégia que apresentou ser a mais relevante foi a gestão ambiental, 

seguida da eficiência energética, cadeia de suprimento verde e ecoeficiência material, como 

pode ser visto na Figura 3. Isso sugere que o desenvolvimento de produtos verdes não é 

considerado como uma prática isolada nas empresas mais comprometidas com a 

sustentabilidade ambiental, mas que deve ser suportado por estratégias ambientais. 

 

Olhando para a amostra do DJSWI como um benchmark, todas as estratégias 
parecem ser importantes para desenvolver produtos verdes. No entanto, 
esforços particulares deveriam ser feitos em termos de investimento em 

gestão ambiental pelas empresas que querem desenvolver produtos verdes 
com sucesso. De fato, esta estratégia, ao englobar e envolver toda a 
organização, parece ser a mais efetiva em integrar a sustentabilidade 
ambiental no desenvolvimento de produtos (ALBINO et al., 2012, p. 535, 
tradução nossa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Resultado da pesquisa de Albino et al. (2012): representação da importância 

relativa das estratégias ambientais no desenvolvimento de produtos verdes no caso das 

empresas líderes em sustentabilidade (integrantes do DJSWI). 

Fonte: Adaptado de Albino et al. (2012) 

 

Foram identificadas algumas diferenças setoriais; entre elas, constatou-se que no setor 

de Cuidados com a Saúde (Healthcare) o nível de implantação do desenvolvimento de 

produtos verdes é mais baixo, o que, segundo Albino et al. (2012), pode estar relacionado ao 
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fato de que tais produtos são submetidos a rigorosas normas e regulamentos nacionais e 

internacionais para atender a determinados padrões de qualidade e segurança, o que pode 

causar dificuldades para as empresas em suas ações direcionadas à inovação ambiental dos 

produtos. A propósito, na pesquisa de Albino, Balice e Dangelico (2009), a maioria das 

ocorrências relacionadas ao desenvolvimento de produtos verdes neste setor estavam 

associadas à embalagem dos produtos. Já em relação às estratégias ambientais adotadas pelas 

empresas deste setor, constatou-se que 48% adotam a gestão ambiental, 71% adotam a 

ecoeficiência material, 71% adotam a eficiência energética, e 67% adotam a estratégia de 

cadeia de suprimento verde (ALBINO; BALICE; DANGELICO, 2009). 

Já entre o outro grupo de empresas, consideradas menos comprometidas com a 

sustentabilidade, o resultado foi diferente: a estratégia de eficiência energética demonstrou ser 

a mais relevante, seguida da cadeia de suprimento verde e gestão ambiental, e a estratégia de 

ecoeficiência material não apresentou influência significativa, conforme ilustrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Resultado da pesquisa de Albino et al. (2012): representação da importância 

relativa das estratégias ambientais no desenvolvimento de produtos verdes no caso das 

empresas integrantes do DJTI. 

Fonte: Adaptado de Albino et al. (2012) 

 

Segundo Albino et al. (2012), este resultado indica que as empresas mais 

comprometidas com a sustentabilidade ambiental desenvolvem produtos verdes por meio de 

uma adoção mais abrangente de estratégias ambientais, com uma maior relevância para a 

gestão ambiental, o que pode estar ligado ao fato de que estas empresas são mais dedicadas 

em implantar práticas gerenciais que envolvem toda a organização em prol da 
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sustentabilidade ambiental, enquanto que as menos comprometidas com a sustentabilidade 

ambiental muitas vezes limitam-se à práticas relacionadas ao consumo de energia, visando 

essencialmente a redução de custos.  

 

 

2.5. Questões ambientais relacionadas aos produtos eletroeletrônicos 

 

 

Este tópico discute algumas das principais questões ambientais associadas aos produtos 

eletroeletrônicos, destacando três delas. Primeiro, os resíduos eletroeletrônicos, abordado 

juntamente com dois marcos regulatórios importantes sobre este tema, um nacional (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos) e um internacional (Diretiva Waste Electrical and Electronic 

Equipament – WEEE). Segundo, a questão do uso de substâncias perigosas em tais produtos, 

para a qual também se aplica uma Diretiva europeia – Restriction of Hazardous Substances 

(RoHS). Terceiro, aborda-se a questão do consumo de energia, diretamente associada à 

produção e uso destes produtos. 

 

 

2.5.1. Resíduos eletroeletrônicos: PNRS e Diretiva WEEE 

 

 

Estimativas apontam que a produção mundial atual de resíduos eletroeletrônicos está 

entre 20 e 25 milhões de toneladas por ano. Embora a maior parte esteja sendo gerada na 

Europa, EUA e Austrália, nos próximos dez anos a China, o Leste Europeu e a América 

Latina devem se tornar os maiores geradores (ROBINSON, 2009). No Brasil, existem 

distintas estimativas; Rodrigues (2007) projetando o período 2002-2016 estimou uma geração 

média de 493.400 toneladas por ano para algumas categorias de produtos como televisores, 

computadores, telefones celulares, entre outros, o que dá uma média de 2,6 kg/habitante/ano; 

Rocha et al. (2009) apontaram uma geração de 679.000 toneladas por ano, considerando 

televisores, computadores, telefones celulares e fixos, rádios, máquinas de lavar roupa, 

geladeiras e freezer, projetando para o período 2001-2030 uma média de 3,4 kg/habitante/ano.  

Não há uma definição padrão para resíduos eletroeletrônicos, mas uma das mais 

utilizadas, estabelecida pela União Europeia, define que são equipamentos elétricos ou 
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eletrônicos que constituem resíduos, incluindo todos os componentes, subconjuntos e 

materiais consumíveis que fazem parte do produto no momento em que este é descartado 

(EUROPEAN UNION, 2012). 

Há diversos fatores determinantes para que um produto eletroeletrônico se transforme 

em um resíduo: (I) cessou seu funcionamento e não pode ser reparado, ou o reparo não é 

vantajoso em relação à compra de um novo produto; (II) está associado a outro equipamento 

que não funciona mais; (III) funciona, mas tornou-se obsoleto tecnicamente ou esteticamente 

(RODRIGUES, 2007). 

Com a tendência atual de diversificar e aumentar a variedade de produtos disponíveis 

no mercado, a introdução constante de novos modelos tornam os anteriores ultrapassados em 

virtude de seu próprio projeto, reduzindo seu período de utilização, que acaba quando o 

produto se torna obsoleto ou inservível do ponto de vista técnico ou funcional. Esta vida útil 

varia de acordo com o tipo de equipamento, com a marca, nível de utilização ou desgaste a 

que é submetido, estando frequentemente associada a chamada obsolescência programada, 

processo pelo qual é deliberado o tempo de vida do produto já durante a fase de concepção 

deste, o que influencia diretamente na geração de resíduos (BABBITT et al., 2009; ZANCUL, 

2009). 

Um dos grandes desafios atuais impostos às empresas brasileiras de eletroeletrônicos 

foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei número 12.305, promulgada em 

2010. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e 

baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos, são 

responsáveis pelo produto, mesmo após o fim da sua vida útil, obrigando-se a estruturar e 

implantar um sistema de logística reversa para garantir o retorno dos produtos para os 

domínios da empresa após o uso pelo consumidor (BRASIL, 2010). 

Alguns acordos setoriais estão sendo realizados com o intuito de se construir uma rede 

de empresas e facilitar a coleta e posterior destinação destes resíduos, diluindo seus custos 

entre as empresas participantes. Para alguns tipos de resíduos esta rede já está em operação, 

como é o caso do programa de coleta de pilhas e baterias que une algumas empresas de 

eletroeletrônicos, por meio da coordenação da ABINEE (ABINEE, 2013b). Para outros, como 

resíduos de produtos eletromédicos, as discussões são mais incipientes (ABIMO, 2013). 

Segundo a CNI e ABINEE (2012), uma das maiores dificuldades enfrentadas pela 

indústria eletroeletrônica no Brasil é o baixo número de recicladoras capacitadas em diversas 

regiões, sendo que não haveria no país empresas com tecnologia para reciclar placas de 
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circuito impresso, monitores e TVs CRT (tubo), entre outros componentes. Assim, a maioria 

das recicladoras apenas separa os materiais para revendê-los ao exterior, mantendo no país 

somente os materiais de menor valor agregado, como vidros e plásticos. 

A União Europeia, que é referência mundial na formulação de diretrizes para a gestão 

de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, também determinou um importante marco 

regulatório relacionado à questão. A diretiva 2002/96/CE, denominada Waste Electrical and 

Electronic Equipment (WEEE), também responsabiliza as empresas produtoras e 

importadoras pela gestão dos produtos pós-consumo, obrigando-as a coletar e reciclar os 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos descartados (ANSANELLI, 2008; MARTILHO, 

2012). 

Como observou Elkington (2012), muitos líderes empresariais trabalham com a 

suposição de que “suas responsabilidades terminam na porta da fábrica” (ELKINGTON, 

2012, p. 42). Nota-se que essas recentes exigências legais relacionadas aos resíduos reforçam 

a necessidade de superação deste paradigma, forçando as empresas a pensarem cada vez mais 

em termos do ciclo de vida dos produtos. 

 

 

2.5.2. Uso de substâncias perigosas e Diretiva RoHS 

 

 

Um dos maiores desafios relacionados à gestão de resíduos eletroeletrônicos é a 

presença de substâncias perigosas que podem causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde 

humana. Com esta preocupação, a União Europeia criou a diretiva 2002/95/CE, conhecida  

como Restriction of Hazardous Substances (RoHS), publicada em 2003, e que passou a ser 

obrigatória em 2006. A RoHS restringe o uso de seis substâncias: Mercúrio (Hg), Cádmio 

(Cd), Chumbo (Pb), Cromo (Cr-VI), bifenilas polibromadas (PBB) e éteres difenílicos 

polibromadas (PBDE), estabelecendo limites para a presença destas substâncias. Em 2011, foi 

publicada uma nova versão da diretiva, a 2011/65/EU (EUROPEAN UNION, 2011), que será 

aplicável a partir de 2014. Entre as principais mudanças, foram incorporados alguns produtos 

que antes não faziam parte do escopo de legislação, entre estes os equipamentos 

eletromédicos. 

Uma vez que essa restrição não se aplica somente a produtos manufaturados nos 

países da União Europeia, mas também aos produtos importados por eles, os reflexos destas 
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exigências alcançam empresas ao redor de todo o mundo, provocando mudanças nas cadeias 

de suprimentos, na medida em que as empresas passam a levar em consideração aspectos 

ambientais não considerados anteriormente (HU; HSU, 2010). 

Alguns estudos já foram realizados com o intuito de analisar os impactos de 

regulamentações europeias como a WEEE e a RoHS sobre as empresas brasileiras. Impactos 

que tendem a se intensificar, pois outros países, como Japão, China, Tailândia, alguns estados 

dos EUA, entre outros, já vem implementando medidas similares (ANSANELLI, 2008). Ruiz 

et al. (2011) concluíram que estas exigências da diretiva RoHS aumentaram os custos de 

desenvolvimento e fabricação de equipamentos que são exportados para a União Europeia, 

podendo caracterizá-las, portanto, como uma barreira não tarifária, mas sim técnica ambiental, 

às exportações brasileiras, pelo menos até que seja melhor assimilada pelo mercado e passe a 

ter uma conotação positiva em função da melhor qualidade dos produtos. 

Ansanelli (2008) constatou que muitas empresas no Brasil já estão em conformidade 

ou em processo de conformidade com RoHS, pois é uma exigência que vêm sendo 

transmitida pelos clientes ou por matrizes de empresas multinacionais. Todavia, há uma 

desvantagem competitiva para empresas de pequeno e médio porte nacionais diante de 

empresas de grande porte transnacionais, visto que as últimas estão adequadas há mais tempo, 

e possuem suporte tecnológico da matriz. Por outro lado, a indústria de bens e serviços 

ambientais pode se beneficiar com a RoHS e WEEE, na medida em que há um mercado 

potencial para serviços como análises laboratoriais e gestão de resíduos. 

 

 

2.5.3. Consumo de energia 

 

 

A questão energética é uma das preocupações ambientais mais discutidas atualmente, 

estando frequentemente associada à questão das mudanças climáticas. Assim, o consumo de 

energia é uma das principais questões ambientais associada aos produtos elétricos e 

eletrônicos, que, por definição, são: 

 
[...] equipamentos cujo adequado funcionamento depende de correntes 
elétricas ou campos eletromagnéticos, bem como os equipamentos para 
geração, transferência e medição dessas correntes e campos,  concebidos 
para utilização com uma tensão nominal não superior a 1000 V para corrente 
alternada e 1500 V para corrente contínua (EUROPEAN UNION, 2011, p. 

91, tradução nossa). 



61 
 

 
 

Portanto, além da energia consumida durante a fabricação destes equipamentos, seu 

uso pressupõe a presença de uma fonte de energia. E quanto menor a eficiência energética dos 

equipamentos, maior seu impacto ambiental em relação ao consumo de energia. No Brasil, a 

Lei número 10.295, de 2001, estabeleceu “os níveis máximos de consumo de energia, ou 

mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia 

fabricados ou comercializados no país...” (BRASIL, 2001). 

Em 1993, a indústria eletroeletrônica brasileira implantou o Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica (Procel) com o intuito de aumentar a eficiência energética 

dos aparelhos, estimulando a ocorrência de inovações nos produtos do setor. Segundo a CNI / 

ABINEE (2012), em 2010 o Selo Procel foi outorgado a 3.778 modelos de equipamentos, 

distribuídos em 31 categorias de produtos, de 206 fabricantes, sendo estimado que as ações do 

programa resultaram em uma economia de 6.131 milhões de kWh. Um terço dessa economia 

seria decorrente de geladeiras e freezers, visto que a geladeira produzida hoje no país 

consome 60% menos energia que a geladeira fabricada há 10 anos. 
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3. MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

Para atingir os objetivos definidos no item 1.3, este estudo foi realizado de acordo com 

o método apresentado neste capítulo. Este método inclui análises qualitativas baseadas em um 

estudo de caso único, com fontes de informação bibliográficas, documentais e entrevistas, 

tendo como base conceitual as pesquisas de Albino, Balice e Dangelico (2009) e Albino et al. 

(2012), conforme detalhado neste capítulo. 

 

 

3.1. Tipo de pesquisa 

 

 

Foi realizado um estudo de caso de uma das empresas do setor de produtos 

eletroeletrônicos, a Philips do Brasil, filial brasileira da multinacional Royal Philips 

Electronics, que possui um programa para o desenvolvimento de produtos verdes e que adota 

diversas estratégias ambientais. Por suas características, esta pesquisa pode ser considerada 

qualitativa. Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa: 

 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 
interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 
procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, 
ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p. 58). 

 

Com base nos objetivos, esta pesquisa pode ser considerada do tipo descritiva e 

exploratória. Descritiva na medida em que descreveu o comportamento dos fenômenos e foi 

usada para identificar e obter informações sobre as características de um determinado 

problema ou questão (COLLIS; HUSSEY, 2005). Exploratória na medida em que objetivou 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com a intenção de torná-lo mais explícito. 

De acordo com Gil (2002, p. 41), “pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado”. As pesquisas descritivas e exploratórias são “ ... as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática” (GIL, 

2002, p. 42). 
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Já com base nos procedimentos técnicos utilizados, esta pesquisa pode ser classificada 

como um estudo de caso (GIL, 2002), com fontes de informação bibliográficas (pois contém 

uma revisão da literatura sobre o tema em questão), documentais (pois inclui a utilização e 

análise de conteúdo de documentos como o relatório de sustentabilidade, website e outros 

documentos da empresa estudada) e entrevistas (realizadas com profissionais da empresa 

estudada). 

O estudo de caso consiste em uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001). Este tipo de estudo pode 

ser realizado tendo como unidade de análise casos múltiplos ou um caso único. Segundo Yin 

(2001), o caso único se justifica em três situações: (I) quando se trata de um caso decisivo 

para testar uma determinada teoria, (II) quando se trata de um caso raro ou extremo, ou (III) 

quando se trata de caso revelador.  

Nesse sentido, o caso estudado neste trabalho foi considerado importante em função 

das seguintes condições: (I) possibilitou aprofundar por meio da análise de um caso específico 

os resultados das pesquisas realizadas por Albino, Balice e Dangelico (2009) e Albino et al. 

(2012), segundo os quais a adoção de estratégias ambientais específicas fornecem suporte 

para o desenvolvimento de produtos verdes; (II) os resultados indicaram que a empresa em 

questão possui um programa estruturado para a geração de produtos verdes, com a introdução 

do ecodesign desde 1994; e (III) a oportunidade de descrever com mais detalhes como uma 

empresa estruturou seu programa para a geração de produtos verdes, assim como as 

estratégias ambientais que adota, podendo configurar-se um caso revelador, tal como definido 

por Yin (2001, p. 63). 

 

 

3.2. O modelo conceitual 

 

 

O presente estudo foi baseado no modelo conceitual utilizado nas pesquisas realizadas 

por Albino, Balice e Dangelico (2009) e Albino et al. (2012). Em ambas, os pesquisadores 

analisaram a relação entre o desenvolvimento de produtos verdes e as estratégias ambientais, 

dois campos de pesquisa que têm se tornado cada vez mais relevantes, porém com poucos 

trabalhos analisando a relação entre eles. Como afirmaram estes autores, com o número 
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crescente de empresas que pretendem fornecer produtos mais sustentáveis, esses estudos 

permitem fornecer alguns direcionamentos sobre quais são as estratégias mais relevantes para 

essas empresas, possibilitando a priorização de investimentos. Este modelo conceitual é 

apresentado no capítulo 2 - Referencial Teórico, item 2.4. 

 

 

3.3. Definição da unidade de análise 

 

 

A filial brasileira da multinacional Royal Philips Electronics, foi a empresa escolhida 

para a realização de um estudo de caso único, a luz do modelo conceitual exposto. Além das 

razões apresentadas no item 3.1 que justificaram a escolha do caso para ser estudado em 

maior profundidade, contribuíram para a determinação desta unidade de análise os aspectos 

listados a seguir. 

Por se tratar de uma empresa diversificada, que possui três áreas de negócios distintas, 

a saber, Cuidados com a Saúde (Healthcare), Iluminação (Lighting) e Consumo e Estilo de 

Vida (Consumer Lifestyle), decidiu-se focar o estudo em uma delas, a de Cuidados com a 

Saúde, conforme ilustrado na Figura 5. Pelo fato de muitas práticas serem uniformizadas pela 

empresa nas três áreas de negócio (por exemplo, o relatório de sustentabilidade é único, 

trazendo informações de todas as áreas), alguns aspectos das outras duas áreas de negócios 

também foram abordados, principalmente na pesquisa documental. 

 

 

Figura 5 – Definição da unidade de análise:área de negócios de Cuidados com a Saúde da 

empresa Philips no Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Consumo e 
Estilo de Vida 

Iluminação 
Cuidados com 

a Saúde 
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Os principais motivos para a escolha dessa área especificamente foram: 

I) Importância e crescimento do mercado de produtos médicos; 

II) Importância desta divisão de negócio dentro da Philips: entre as três, trata-se da 

área com maior faturamento na Philips global, e a única a apresentar aumento nas 

vendas nos últimos quatro anos consecutivos, de 2009 a 2012 (PHILIPS, 2013); 

no Brasil, a empresa declara ser líder de mercado nesta área, com destaque para os 

produtos relacionados à monitoração de pacientes e aparelhos de raio-x (PHILIPS, 

2010); 

III) Possui duas unidades fabris no Brasil, além de desenvolvimento local de produtos 

(PHILIPS, 2012); 

IV) Possui em seu portfólio produtos verdes desenvolvidos e fabricados no Brasil 

(PHILIPS, 2012); 

V) Entre as três áreas de negócio, é possivelmente a que sofre menor pressão 

ambiental do mercado, o que permitirá discutir como se dá a implementação das 

estratégias ambientais nessa área em comparação com o que ocorre na empresa 

como um todo. 

VI) Maior facilidade de acesso por parte do pesquisador, visto que ele atua na gestão 

da qualidade na área de negócios de Cuidados com a Saúde da empresa. 

 

 

3.4. Técnicas da coleta de dados 

 

 

De acordo com Gil (2002) e Yin (2001), a utilização de múltiplas fontes de evidências 

constitui um importante recurso de que se vale o estudo de caso para conferir significância a 

seus resultados. Assim, a coleta de dados foi dividida nas três etapas descritas nos subitens a 

seguir. 

 

 

3.4.1. Pesquisa bibliográfica 

 

 

Para corroborar com o modelo conceitual adotado e realizar as devidas adaptações  



66 
 

 
 

para esta pesquisa, foi realizada uma revisão da literatura existente sobre o tema. Para isso, 

foram consultados bancos de dados como o Scopus, Web of Knowledge, Proquest, Ebsco, 

Portal CAPES, que incluem boa parte dos principais periódicos científicos mundiais, além 

dos anais de congressos como o Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e 

Pesquisa em Administração (ENANPAD), Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e 

Meio Ambiente (ENGEMA) e o Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), 

teses de doutorado, dissertações de mestrado e livros relevantes sobre o tema em questão. Os 

resultados dessa revisão sobre o referencial teórico foram descritos no capítulo dois.  

 

  

3.4.2. Pesquisa documental sobre a Philips no Brasil 

 

 

Nesta etapa, foi analisado o conteúdo de documentos públicos da empresa – o website 

e o relatório de sustentabilidade. Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo consiste em 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos 

e objetivos para a descrição do conteúdo das mensagens, permitindo a realização de 

inferências com base em indicadores (quantitativos ou não). A análise foi realizada por meio 

do método definido por Albino et al. (2012), com o objetivo de situar a Philips do Brasil 

dentro do conceito de empresa desenvolvedora de produtos verdes e das quatro categorias de 

estratégias ambientais de Albino, Balice e Dangelico (2009), verificando se há alguma 

predominância entre as estratégias eventualmente adotadas, em um cenário auto declaratório.  

Para esta busca, foram utilizadas as palavras-chave definidas por Albino et al. (2012, 

p. 529), que foram traduzidas pelo pesquisador, e são apresentadas no Apêndice A. Em 

função das particularidades da tradução, da revisão da literatura e de pré testes realizados, 

decidiu-se pela inclusão de mais quatro palavras-chave, além das trinta e uma utilizadas por 

Albino et al. (2012): produto ecológico, ISO 50001, logística reversa e sustentabilidade do 

fornecedor.  

Foram analisados somente o website e relatório de sustentabilidade da filial brasileira, 

com informações no idioma local (português). Os resultados foram consolidados em uma 

tabela, delineada no próprio Apêndice A. Considerou-se que o número de ocorrências de cada 

palavra-chave indica a intensidade do desenvolvimento de produtos verdes e da adoção de 
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cada estratégia ambiental, tal como realizado por Albino et al. (2012) e Albino, Balice e 

Dangelico (2009).  

Com o intuito de testar o instrumento de pesquisa apresentado no Apêndice A, o 

método foi aplicado de forma preliminar em algumas buscas no website e no relatório de 

sustentabilidade da empresa foco do estudo e de outras empresas. Com base nas dificuldades 

encontradas, foi desenvolvido o protocolo de pesquisa apresentado no Apêndice B, com o 

intuito de padronizar a busca. 

 

 

3.4.3. Entrevistas 

 

 

Para complementar o estudo de caso da empresa Philips no Brasil, nesta etapa os 

dados foram coletados de fontes primárias. Considerando a diversidade de negócios da 

organização, para viabilizar a realização deste estudo aprofundado, a verificação a respeito do 

desenvolvimento de produtos verdes e da adoção das estratégias ambientais focou na área de 

negócio de Cuidados com a Saúde. Além de realizar a importação e distribuição de diversos 

produtos médicos oriundos de outras unidades de negócio espalhadas pelo mundo, a Philips 

possui no Brasil uma unidade que desenvolve softwares de gestão hospitalar, no estado de 

Santa Catarina, e duas unidades em que desenvolve e fabrica equipamentos eletromédicos.  

Uma delas, localizada no estado de Minas Gerais, possui em seu portfólio produtos 

com alto valor agregado para diagnóstico por imagem, como máquinas de ressonância 

magnética (cujo preço gira em torno de R$ 4,5 milhões), aparelhos de tomografia 

computadorizada, raio-X e mamógrafos digitais. A outra, localizada nos estados de São Paulo 

e Amazonas, tem como principais produtos monitores multiparamétricos, ventiladores 

pulmonares e máquinas de anestesia. 

Nesta dissertação, além de abordar por meio de pesquisa documental todas as 

operações da Philips no Brasil, a pesquisa com dados primários foi realizada junto à Matriz 

brasileira (área de Sustentabilidade, localizada na cidade de Barueri/SP) e a esta segunda 

unidade de negócios mencionada (área de P&D em São Paulo). 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas. O Apêndice C 

contempla o roteiro utilizado nestas entrevistas. Nele estão os tópicos abordados, juntamente 

com as possíveis respostas, baseadas principalmente na revisão da literatura sobre o 
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referencial teórico. Gil (1999) coloca duas alternativas para o registro dos resultados das 

entrevistas, um deles a gravação, e outro a realização de anotações durante a entrevista por 

parte do entrevistador. Esta segunda opção foi adotada neste trabalho, e a pré codificação do 

roteiro teve como um dos objetivos facilitar a realização destas anotações. 

Percebeu-se durante a utilização deste instrumento que o uso de questionários de 

pesquisa pré-codificados possibilita uma relação mais direta dos itens pesquisados com a 

literatura preexistente sobre o assunto, facilitando a análise dos resultados. Além disso, auxilia 

o entrevistador na condução da entrevista, contribuindo para que o entrevistado pense nas 

variáveis mais relevantes, identificadas na análise prévia da literatura realizada pelo 

pesquisador. Em contrapartida, a predefinição de possíveis respostas incorre no risco de 

limitar o surgimento de alternativas mais espontâneas por parte dos entrevistados, podendo 

induzi-los. Para mitigar esse risco, todas as questões possuíam uma alternativa “em branco”, 

para que o entrevistado se sentisse livre para colocar qualquer outra resposta distinta das 

possibilidades apresentadas. 

Foram entrevistados ao todo quatro profissionais, sendo dois da área de 

Sustentabilidade, que tem atuação coorporativa junto a todas as unidades de negócio no 

Brasil, e dois profissionais da área de Pesquisa e Desenvolvimento de uma unidade de 

negócios de Cuidados com a Saúde. Os entrevistados são profissionais que possuem posições 

de liderança na organização ou estão diretamente envolvidos com a execução de atividades 

relacionadas aos temas em questão (produtos verdes e estratégias ambientais). Em razão da 

especificidade da função de cada profissional entrevistado, o roteiro foi aplicado parcialmente 

nas entrevistas, pois incluía algumas questões mais voltadas para a função ambiental e outras 

mais voltadas para a função de pesquisa e desenvolvimento da organização. 

 

Função Atuação Tempo na empresa 

Entrevistado 1:  

Coordenador de Sustentabilidade 
Matriz brasileira 11 anos 

Entrevistado 2:  

Analista de Sustentabilidade 
Matriz brasileira 1,5 anos 

Entrevistado 3:  

Gerente Sênior de P&D 

Unidade de negócio de 

Cuidados com a Saúde 
6 anos 

Entrevistado 4:  

Coordenador de P&D 

Unidade de negócio de 

Cuidados com a Saúde 
8 anos 

Quadro 7 – Perfil dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os dois profissionais da área de Sustentabilidade (Entrevistados 1 e 2) foram 

entrevistados conjuntamente em uma única seção, por preferência deles. Esta entrevista teve 

cerca de uma hora e dez minutos de duração e ocorreu na matriz da Philips no Brasil, na 

cidade de Barueri. Os profissionais da área de P&D (Entrevistados 3 e 4), por sua vez, foram 

entrevistados separadamente em duas seções, com cerca de 40 minutos de duração cada, no 

escritório de uma das unidades de negócio da área de Cuidados com a Saúde, na cidade de 

São Paulo. 

 

 

3.5. Análise dos dados 

 

 

Foi realizada uma análise classificada por Yin (2001) como “adequação ao padrão”, 

segundo a qual os dados empíricos coletados são confrontados às proposições da teoria, de 

forma a corroborá-la, refutá-la ou complementá-la, permitindo uma nova visão sobre o 

problema. O Quadro 8 estabelece a relação entre os objetivos da pesquisa, os constructos, as 

variáveis, a bibliografia e os instrumentos de pesquisa utilizados. 

Em relação à pesquisa documental que compõe a primeira etapa do estudo de caso, 

assim como definido por Albino, Balice e Dangelico (2009), a empresa pôde ser considerada 

desenvolvedora de produtos verdes mediante a ocorrência das palavras-chave relacionadas ao 

tema. Da mesma forma, definiu-se que a ocorrência das palavras-chave relacionadas a cada 

estratégia seria considerada como evidência da implementação da estratégia. O número de 

ocorrências de cada palavra-chave foi considerado indicativo do nível de implantação. Em 

relação às entrevistas, o protocolo desenvolvido (Apêndice C) foi codificado para facilitar o 

registro dos resultados e a posterior análise, ou seja, para cada questão foi previamente 

estabelecida uma lista de possíveis respostas. 
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Objetivo Constructos Variáveis Autores 
Instrumentos 

de pesquisa 

Analisar as características do 
programa de desenvolvimento de 
produtos verdes e sua relação com as 
estratégias ambientais em uma 

empresa do setor de produtos 
eletroeletrônicos. 

 

Questões da 
sustentabilidade 
no contexto 
empresarial 

Oportunidades de negócio 
Porter e Van der Linde (1995), 
Donaire (1994; 2012), Barbieri 

(2007), Elkington (2012), Orsato 
(2006), UNEP (2011), ISO 
(2011). 

Apêndice C 
(questões 1.1, 
1.2, 1.11, 1.12, 
1.13) Pressões sobre os negócios 

Inovação e Sustentabilidade 

Schumpeter (1982; 1961), 

Barbieri et al. (2010), OCDE 
(2005), Siebenhuner e Arnold 
(2007), Arnold e Hockerts 
(2011), Chen et al. (2006), 
Arenhardt (2012). 

Apêndice C 
(questões 1.1, 
1.14) 

Estratégias 
Ambientais 

Tipos de estratégias ambientais 

Porter (1996), Wernerfelt (1984), 
Albino, Balice e Dangelico 
(2009), Orsato (2006), Hart 
(1997), Kolk e Pinkse (2005). Apêndices 1 e 2. 

Apêndice C 
(questões 2.1, 
2.2) 

Gestão Ambiental Yin e Schmeidler (2009). 

Cadeia de Suprimento Verde Srivastava (2007). 

Ecoeficiência Material 
Barbieri (2007), Porter e Van der 
Linde (1995). 

Eficiência Energética 
Kolk e Pinkse (2005), ABNT 
(2004; 2011). 

Desenvolvimento 
de Produtos 
Verdes 

Definição de Produtos Verdes 

Peattie (1995), Ottman et al. 
(2006), Dangelico e Pontrandolfo 
(2010), Jansen e Stevels (2006), 
Arnold e Hockerts (2011), 
Baumann et al. (2002), Boons 

(2002), Albino et al. (2012), 
Motta (2000; 2007).  

Apêndices 1 e 2. 
Apêndice C 
(questões 1.3, 
1.7, 1.8, 1.9) 

Ecodesign 
Borchardt et al. (2007), Guelere 
Filho e Pigosso et al. (2008). 

Apêndices 1 e 2. 
Apêndice C 
(questões  1.4, 

1.14) 
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Objetivo Constructos Variáveis Autores 
Instrumentos 

de pesquisa 

(continuação) (continuação) 

Rotulagem Ambiental 
Bratt et al. (2011), ABNT (2002; 

2004), ISO (2006). 

Apêndices 1 e 2. 
Apêndice C 

(questões 1.5, 
1.6, 1.10) 

Relação entre o 
desenvolvimento de produtos 

verdes e as estratégias 
ambientais 

Albino, Balice e Dangelico 

(2009);  

Albino et al. (2012). 

Apêndice C 

(questão 3.1) 

Questões 
ambientais 
relacionadas  
aos produtos 

eletroeletrônicos 

Resíduos eletroeletrônicos 

Robinson (2009), Rocha et al. 
(2009), Rodrigues (2007), Brasil 
(2010),  Babbit et al. (2010), 

Zancul (2009), Martilho (2012), 
ABINEE (2013), ABIMO 
(2013). 

Apêndices 1 e 2. 
Apêndice C 
(questões 1.3, 
2.1) 

Substâncias perigosas 

European Union (2011; 2012), 

Hu e Hsu (2010), Ruiz et al. 
(2011), Ansanelli (2008). 

Consumo de energia 
European Union (2011), Brasil 
(2001), CNI/ABINEE (2012). 

Quadro 8 – Relação entre objetivos, constructos, variáveis, autores e instrumentos de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.6. Limitações da pesquisa 

 

 

Algumas das limitações desta pesquisa foram identificadas e são discutidas a seguir. 

Primeiro, os dados coletados por meio do website e relatório de sustentabilidade da empresa 

são dados secundários, e representam a declaração da empresa, com suas próprias ênfases, e 

não necessariamente a realidade factual. Embora a empresa declare no relatório de 

sustentabilidade avaliado que segue padrões de boas práticas e diretrizes internacionais para 

relatar o desempenho de sustentabilidade, como as diretrizes da Global Reporting Initiative – 

GRI (PHILIPS, 2012), o relatório não apresentou classificação nos níveis de aplicação do GRI 

(A, B ou C) e também não evidenciou ser auditado por terceira parte (sem o símbolo de +), 

reforçando que as informações são de exclusiva responsabilidade da empresa. 

Os dados coletados por meio das entrevistas, por sua vez, podem ser considerados 

dados primários; todavia, as informações das entrevistas representam basicamente a visão dos 

profissionais entrevistados, e não necessariamente a visão da organização como um todo, 

embora estes falem em seu nome e sejam ocupantes de cargos de liderança ou cargos 

diretamente associados aos assuntos pesquisados. A pesquisa com documentos publicados 

pela empresa também auxilia na minimização dessa limitação, pois a visão do entrevistado 

pode ser confrontada com a visão da empresa publicada em documentos como o relatório de 

sustentabilidade. 

A subjetividade na coleta, registro e análise das informações também representa uma 

limitação (YIN, 2001). Todavia, protocolos de pesquisa foram desenvolvidos para tentar 

minimizar essa limitação.  

Os resultados da empresa avaliada não podem ser automaticamente estendidos para 

outras empresas, dadas as características particulares de cada uma, como o porte, localização 

geográfica, origem do capital, principais produtos e mercados, tempo de atuação, nível de 

maturidade administrativa, entre outros aspectos que tornam cada empresa um caso particular 

(YIN, 2001). Além disso, as entrevistas foram realizadas em somente uma unidade de negócio 

de uma das três divisões de negócio da Philips, o que também constitui uma limitação. 

Todavia, como observou Gil (2002), “... os propósitos do estudo de caso não são os de 

proporcionar o conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o de 

proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o 

influenciam ou são por ele influenciados” (GIL, 2002, p. 55).  
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4. RESULTADOS 

 

 

Os resultados da pesquisa realizada com base nos métodos definidos e à luz do 

referencial teórico são apresentados neste capítulo, que está dividido em três partes. Na 

primeira é realizada uma caracterização da empresa escolhida como unidade de análise para o 

estudo de caso, a Philips, destacando em particular suas operações no Brasil e sua unidade de 

negócios de Cuidados com a Saúde. Na segunda, são apresentadas as características de seu 

programa de desenvolvimento de produtos verdes e as estratégias ambientais adotadas pela 

empresa no Brasil, com base nos resultados da pesquisa documental. Por fim, na terceira parte 

são apresentados os resultados das entrevistas, que complementaram as informações obtidas. 

 

 

4.1. Sobre a Philips 

 

 

A história da Philips iniciou-se na década de 1890, quando foi fundada por Frederik 

Philips e seus filhos Gerard Philips e Anton Philips, na cidade de Eindhoven, na Holanda. O 

estímulo inicial foi a crescente demanda por lâmpadas, com o início da comercialização da 

eletricidade. Ao final de 2012, a empresa possuía 118 mil empregados em todo o mundo, 

sendo cerca de  3 mil no Brasil, onde a empresa se estabeleceu em 1924. 

A história da empresa é fortemente marcada pelas inovações, com grande destaque nas 

áreas de iluminação, rádios, televisores, mídias digitais, eletrodomésticos e equipamentos 

médicos. Em ranking elaborado pela União Europeia, a Philips figura entre as 100 empresas 

que mais investiram em pesquisa em 2012, figurando na 57ª posição por ter investido 1,9 

bilhões de euros em P&D (EXAME, 2013). O Quadro 9 apresenta alguns acontecimentos da 

história da Philips, juntamente com alguns fatos mundiais importantes, principalmente em 

relação à sustentabilidade. 
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Acontece no Mundo...  Acontece na Philips... 

 1891 Fundação da Philips, na Holanda 

Início da Primeira Guerra Mundial 1914 
Fundação do primeiro laboratório de pesquisa, 

iniciando pesquisas em radiologia (raio-X) 

 1924 
Philips chega ao Brasil – primeiro escritório é 

aberto no Rio de Janeiro, para importação de 

lâmpadas incandescentes e posteriormente rádios 

Fim da Segunda Guerra Mundial 1945  

 1948 
Instalada em São Paulo uma fábrica de produtos 

para iluminação. 

 1950 
Iniciada a produção de aparelhos de rádio no 

Brasil 

 1951 
Sede é transferida do Rio de Janeiro para São 

Paulo 

 1953 
Iniciada a produção de aparelhos de televisão no 

Brasil 

 1971 
Philips adquire a Walita, empresa brasileira de 

eletroportáteis com destacada posição no mercado 

nacional  

Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente 

Humano em Estocolmo na Suécia 

Instituição do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) 

1972 
Philips inicia suas operações no Polo Industrial de 

Manaus para a produção de aparelhos 

eletroeletrônicos 

Criação do primeiro selo para rotular produtos 
melhores do ponto de vista ambiental, o selo 

Blue Angel na Alemanhã 
1978  

Acidente químico em Bhopal, na Índia, mata e 

fere milhares de pessoas 
1984  

Maior acidente nuclear do mundo em 

Chernobyl, na União Soviética 
1986  

Publicação do Relatório Brundtland – Nosso 

Futuro Comum – tornando pública a ideia de 

desenvolvimento sustentável 
1987 

Os negócios da empresa são descentralizados em 

Unidades de Negócio, visando gerar mais 

autonomia e eficiência para cada uma delas 

Instituição do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas (IPCC) 
1989  

Primeiro Relatório de Avaliação do IPCC alerta 

sobre o aquecimento global iminente 
1990  

Conferência da ONU para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92) é realizada no Brasil 
1992  

 1994 
Criação do programa EcoVision para orientar as 

práticas de sustentabilidade da Philips em todo o 

mundo 

Criação da ISO 14000 para sistemas de gestão 

ambiental na indústria 
1996  

Adoção do Protocolo de Kyoto para combater 

as mudanças climáticas 
1997  
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Acontece no Mundo...  Acontece na Philips... 

 1998 Lançada a segunda versão do programa EcoVision 

População mundial chega a 6 bilhões de 

pessoas 

Lançamento do Índice de Sustentabilidade Dow 

Jones, pela bolsa de valores norte-america Dow 

Jones. 

1999 
Philips obtém a certificação ISO 14001 em sua 

planta no Polo Industrial de Manaus 

 2000 
Philips ingressa no Índice de Sustentabilidade 

Dow Jones 

 2002 
Início do EcoVision III, terceira versão do 

programa  com metas para 2005 

Publicada na União Europeia a Diretiva RoHS 2003  

Lançamento do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São 

Paulo (BM&F Bovespa) 
2005  

 2006 
Início do EcoVision IV, definindo metas para o 

período 2006-2009 

IPCC recebe o Prêmio Nobel da Paz, 

juntamente com o ex-vice-presidente norte 

americano Al Gore 
2007  

 2008 

Philips adquire duas empresas brasileiras de 

equipamentos médicos, a VMI (aparelhos de 

ressonância magnética, tomógrafos) e a DIXTAL 

(líder nacional no mercado de monitoração de 

pacientes) 

Brasil institui a Política Nacional sobre a 

Mudança do Clima (PNMC), visando reduzir 

mais de 30% as emissões de GEE projetadas até 

2020. 

2009  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é 

aprovada 
2010 

Lançamento do EcoVision V, com metas para o 

ano de 2015 

Philips adquire mais duas empresas brasileiras 

especialistas em informática clínica e software de 

gestão para o segmento da saúde, a WHEB e a 

TECSO. 

Philips no Brasil muda sua sede para a cidade de 

Barueri, na Grande São Paulo. 

Escopo da diretiva RoHS é ampliado, incluindo 

equipamentos eletromédicos a partir de 2014   
2011 

Philips certifica os primeiros produtos 

eletromédicos “verdes” desenvolvidos e 

fabricados no Brasil 

Conferência Rio+20 é realizada no Brasil 2012  

 2013 
Philips reforça foco em Saúde e Bem Estar, e 

lança nova promessa de marca: Inovação e Você 

Quadro 9 – Linha do tempo – Contextualização dos acontecimentos no mundo e na Philips 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para fazer frente às questões ambientais, a empresa criou, em 1994, o programa 

chamado EcoVision, que reúne uma série de objetivos com metas mensuráveis, relacionados 

às operações e aos produtos da empresa. Desde sua criação, o programa já passou por algumas 

revisões, estando atualmente em sua quinta versão (EcoVision V). Desde suas versões 

anteriores, o programa incluiu ações relacionadas à cadeia de suprimento, às fábricas e às 

inovações de produtos com ganho ambiental. Algumas metas globais desta versão atual 

destacadas em seu relatório de sustentabilidade são: aprimorar a eficiência energética dos 

produtos da empresa em 50% até 2015, comparado com os valores de 2009 para a média de 

todos os produtos de seu portfólio; dobrar a coleta global, reciclagem e materiais reciclados 

em seus produtos até 2015, comparado aos valores de 2009; facilitar o acesso à saúde a 500 

milhões de pessoas até 2015, com a expansão do mercado de seus produtos para Cuidados 

com a Saúde; gerar 50% de seu faturamento total com a venda de produtos considerados 

verdes até o final de 2015 (Philips, 2013). 

Os negócios da empresa estão divididos em três áreas de atuação, as quais denominou 

como Iluminação (Lighting), Consumo e Estilo de Vida (Consumer Lifestyle) e Cuidados com 

a Saúde (Healthcare).  

Na área de Iluminação, além de fornecer produtos como lâmpadas residenciais, 

automobilísticas, luminárias, entre outros, a empresa tem focado em oferecer soluções 

integradas, apostando principalmente na tecnologia LED. Por exemplo, a empresa oferece um 

sistema para iluminação de espaços públicos juntamente com um software que permite, de 

maneira remota, controlar a intensidade da luz e identificar falhas em lâmpadas. A 

modernização da iluminação pública da cidade de Buenos Aires é atualmente um dos maiores 

projetos da empresa nesta área de negócio, e os investimentos (que incluem a troca de cerca 

de 90 mil lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED) tendem a serem pagos com a 

economia de energia proporcionada ao longo de alguns anos. No Brasil, a empresa tem 

buscado parcerias público-privadas para projetos semelhantes (VALOR ECONÔMICO, 

2013). 

Na área de Consumo e Estilo de Vida, a empresa possui uma ampla gama de produtos, 

tais como televisores, aparelhos de som, eletroportáteis diversos como cafeteiras, panelas 

elétricas, liquidificadores, processadores de alimentos, ferros de passar, sendo líder de 

mercado em alguns destes produtos. Um dos recentes lançamentos da empresa no Brasil 

foram escovas elétricas e um limpador interdental elétrico, que substitui o fio dental na 

higienização bucal. Em função de resultados negativos nos últimos anos e redefinição das 
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estratégias, a empresa realizou uma joint venture e transferiu sua produção de televisores para 

a chinesa TPV Technology. Operação semelhante está ocorrendo com a linha de aparelhos de 

som, que também deverá ser transferida para a japonesa Funai Electric. 

A área de Cuidados com a Saúde, por sua vez, está no centro da estratégia recente da 

Philips, que visa deixar de ser vista como uma empresa de produtos eletroeletrônicos para ser 

vista como uma empresa de saúde e bem estar. Esta área já responde por 42% do faturamento 

atual da empresa (EXAME, 2013). A Philips possui diversos equipamentos médicos e 

também tem focado no fornecimento de soluções integradas para hospitais e clínicas, ou seja, 

além dos equipamentos, fornecer softwares e serviços associados, como consultoria e 

assistência técnica. A empresa visualiza grandes oportunidades nos mercados emergentes, e, 

para aumentar sua presença em países como Brasil, China, Índia, Israel, entre outros, realizou 

diversas aquisições de empresas locais nos últimos anos. A companhia tem investido no 

desenvolvimento produtos para agregar ao seu portfólio soluções de baixo custo, para atender 

a demanda destes mercados. Na área de Cuidados com a Saúde, a Philips tem como principais 

concorrentes em nível mundial empresas como a GE, a Siemens e a Toshiba. 

Algumas características importantes do mercado de produtos para a saúde justificam o 

interesse crescente de grandes empresas. O envelhecimento da população é um fato nos países 

desenvolvidos e uma tendência nos países em desenvolvimento. Sabe-se que este 

envelhecimento leva a um aumento nos gastos com a saúde, aumentando significativamente a 

demanda por produtos e serviços de saúde. Outro aspecto é que, por se tratar de gastos de 

primeira necessidade, é um mercado que tem uma demanda mais constante, menos sujeito a 

variações no ambiente econômico e na renda da população se comparado aos gastos com 

produtos de lazer, por exemplo. Boa parte dos negócios são realizados diretamente com o 

poder público, já que no Brasil e em muitos outros países a saúde é tratada como direito 

constitucional assegurado pelo estado, havendo verbas públicas pré determinadas, que 

envolvem a aquisição de equipamentos eletromédicos e serviços associados. 

Há um vasto campo para inovações em se tratando de produtos para a saúde. Entre 

estas, inovações capazes de aumentar a eficiência de procedimentos médicos, pelo uso da 

tecnologia. Um exemplo é a utilização do Google Glass em procedimentos cirúrgicos, que 

vem sendo desenvolvida pela Philips em parceria com a Accenture. O dispositivo criado pelo 

Google assemelha-se a um par de óculos e permite ao usuário realizar uma série de atividades, 

como chamadas de vídeo, fotos, navegação na internet, disponibilizando uma pequena tela 

virtual logo acima do campo de visão. Em cirurgias, o dispositivo vem sendo desenvolvido 
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para que, conectado aos monitores multiparamétricos, permita aos os médicos monitorar os 

sinais vitais de um paciente simultaneamente à execução de uma cirurgia, podendo assim 

manter maior foco no paciente. Também pode ser utilizado para transmitir em tempo real os 

procedimentos cirúrgicos, permitindo a comunicação com outros médicos que possam 

remotamente monitorar o paciente e auxiliar na cirurgia. Em Outubro de 2013 esta 

funcionalidade da ferramenta foi utilizada pela primeira vez em uma cirurgia no Brasil 

(REVISTA HOSPITAIS BRASIL, 2013). 

Além destas inovações tecnológicas de ponta, há um vasto campo para inovações que 

possam reduzir o custo de equipamentos essenciais permitindo aumentar o acesso a serviços 

de saúde a uma grande parcela da população que ainda carece de cuidados básicos em regiões 

menos favorecidas do Brasil, e do mundo, como os países das regiões mais pobres onde vive 

grande parte da população mundial (América Latina, África, Ásia, Leste Europeu). Estas 

inovações para gerar produtos de qualidade e com baixo custo constitui uma das estratégias da 

Philips para ampliar o mercado de seu produtos no Brasil e em outros países emergentes. 

 

 

4.2. Resultados da pesquisa documental 

 

 

Visando identificar as características de seu programa de desenvolvimento de produtos 

verdes e as estratégias ambientais adotadas pela Philips no Brasil, foi conduzida uma pesquisa 

documental que consistiu na análise do conteúdo de dois documentos públicos da 

organização: o Relatório Anual de Desempenho Social e Ambiental de 2011/2012, último 

publicado pela empresa em relação às suas operações no Brasil, doravante chamado de 

relatório de sustentabilidade, e o website brasileiro da empresa, doravante chamado de 

website. A pesquisa foi realizada de acordo com o protocolo desenvolvido e apresentado no 

Apêndice B, e os resultados foram tabulados na tabela do Apêndice A. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

4.2.1. Produtos verdes Philips 

 

 

Com o intuito de verificar se a empresa Philips enquadra-se como uma empresa 

desenvolvedora de produtos verdes, tal como definido por Albino et al. (2012), e de 

identificar algumas características de seu programa, foi realizada primeiramente uma pesquisa 

documental que também teve como fontes o relatório de sustentabilidade e o website da 

empresa. 

Ao todo, foram identificadas 260 ocorrências de palavras-chave relacionadas à 

variável “produtos verdes”, sendo 57 no relatório de sustentabilidade e 203 no website, como 

pode ser visto no Gráfico 3. Este resultado permite apontar a empresa como desenvolvedora 

de produtos verdes. 

 

 

Gráfico 3 – Resultados da pesquisa documental para a variável “produtos verdes” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além das 173 ocorrências da própria palavra-chave produtos verdes, foram 

identificadas 6 ocorrências do termo produto sustentável, 7 ocorrências do termo produto 

ecológico, além de 15 ocorrências para produto ambientalmente amigável. Portanto, o termo 
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Embalagem(ns) verde(s) / (ecológica(s)) / (ambiental(is)) / (sustentável(is)) / reciclável(is)

Projeto(s) verde(s) / (ecológico(s)) / (ambiental(is)) / (sustentável(is))

Eco-design (Ecodesign)

Desenvolvido(s) / (Design) / (Projetado(s)) para o meio ambiente (DfE)

Eco-inovação(ões) (ecoinovação(ões)) de Produto
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Total
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Fonte 1: Relatório Anual de Desempenho Social e Ambiental de 2011/2012 Fonte 2: Website www.philips.com.br
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produto verde é de fato o mais utilizado pela empresa para divulgar um produto melhor do 

ponto de vista ambiental. 

Em relação à embalagem, seguida dos adjetivos ecológica, ambiental, sustentável ou 

reciclável, foram encontradas 15 ocorrências. Com relação ao projeto, foi encontrada uma 

ocorrência para projeto sustentável, 21 ocorrências para ecodesign e 4 ocorrências 

relacionadas à DfE . Para o termo ACV foram identificadas 10 ocorrências. Por fim, 7 

ocorrências faziam referência à rotulagem ambiental. 

Por meio desta pesquisa documental foram identificadas algumas das características 

do programa de produtos verdes da empresa. A Philips definiu um produto verde como sendo 

um produto que oferece uma melhoria ambiental significativa se comparado a um produto 

similar, seja um produto anterior da empresa ou um concorrente similar, tendo que apresentar 

um desempenho que seja ao menos 10% melhor em pelo menos uma das seis áreas focais 

definidas pela empresa: eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, 

reciclagem e descarte, e vida útil e confiabilidade, conforme ilustrado na Figura 6 (PHILIPS, 

2013a). Para determinar uma melhoria ambiental geral do produto, calcula-se o impacto 

ambiental do produto sobre o seu ciclo de vida total, que inclui matéria-prima, fabricação, uso 

do produto e disposição (PHILIPS, 2012). Em geral, este cálculo é realizado com o apoio de 

ferramentas como o EcoScan, ou, para estudos mais avançados, o Simapro®. 

 

 

Figura 6 – Áreas focais utilizadas como critérios para a definição de produtos verdes na 

empresa Philips 

Fonte: Philips (2013a) 

 

http://www.philips.com.br/c/green-landing-topic/272311/cat
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 O DX 2022 é um monitor multiparamétrico, desenvolvido e 
fabricado no Brasil, com parâmetros pré-configurados que pode 

abordar os seguintes recursos: ECG, Resp, Temp, NIBP, SPO2 e 
ETCO2.  

 Em relação ao modelo anterior o monitor 2022 produzido em 
2011 apresenta os seguintes diferenciais de sustentabilidade: 
consumo de energia 15% menor; peso da embalagem 10% 

menor; uso da tecnologia LED no display, eliminando totalmente 
a presença de mercúrio no equipamento. 

 

 

O EP12 Eletrotouch é um eletrocardiógrafo, desenvolvido e 

fabricado no Brasil, com display LCD colorido com touchscreen 
capaz de executar simultaneamente a leitura de 12 derivações, 

imprimi-los em papel formato A4 ou exportá-los via pendrive ou 
rede.  
Em relação ao modelo anterior EP3, o EP12 apresenta redução 

de 30% no peso do produto. 

 

 

MammoDiagnost DR (mamografia) 
Comparado com seu predecessor, o MammoDiagnost Analógico, 

houve uma redução em 46% no consumo de energia, 13% no 
peso do produto, 11% menos embalagem utilizada, 20% menos 

dose de radiação e uma prorrogação da vida útil em 24%. 
Além disso, devido a não utilização de filmes radiológicos o 
sistema digital proporciona a não utilização de água no 

processamento dos filmes, evitando a poluição com prata na 
água de despejo e o consumo de agentes químicos para revelação 

dos filmes. 

 

 

Se comparada à cafeteira tradicional, a cafeteira Philips Senseo 

(fabricada no Brasil) oferece os seguintes diferenciais de 
sustentabilidade: redução de 21% no consumo de energia, 
redução de 29% no peso da embalagem, aumento de 14% na 

utilização de materiais recicláveis e descarte do sache que pode 
ser feito em lixo comum. 

 

 

O Ferro de Passar RI3720, fabricado no Brasil, tem economia 

automática de energia (até 25% na versão 220V) e é feito com 
maior conteúdo de materiais reciclados. 

 

 

 

Se comparada à iluminação incandescente, as lâmpadas de LED 
podem gerar uma economia de energia de até 80%, com uma 

vida útil que pode chegar entre 50 e 100 mil horas. 

Figura 7 – Exemplos de produtos verdes da Philips 

Fontes: PHILIPS, 2011; PHILIPS, 2012 
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Os produtos verdes estão presentes nas três áreas de negócio da empresa: na área de 

Cuidados com a Saúde, produtos eletromédicos como monitores multiparamétricos, 

eletrocardiógrafos e aparelhos de ressonância magnética; na área de Iluminação, produtos 

como a lâmpada de Organic Light-Emitting Diode (OLED) ou Diodo Orgânico Emissor de 

Luz; e na área de Consumo e Estilo de Vida, produtos como cafeteiras e ferros de passar  

(exemplos apresentados na Figura 7). 

A Philips elaborou uma logomarca própria para identificar seus produtos verdes e 

sinalizar aos consumidores que o produto possui um atributo ambiental diferenciado. Por suas 

características e levando em consideração os três diferentes tipos de rotulagem ambiental 

definidos pelas normas da série ISO 14020 (ABNT, 2002), esta forma de comunicação 

aproxima-se da rotulagem ambiental do tipo II, ou seja, uma autodeclaração ambiental. A 

empresa, todavia, não declara utilizar esse padrão normativo, pois os critérios relacionados 

aos produtos verdes foram definidos em procedimentos próprios da organização. No Brasil, o 

programa foi implementado seguindo as diretrizes definidas pela matriz holandesa. 

 

 

Figura 8 – Logomarca utilizada pela Philips para identificar seus produtos verdes 

Fonte: PHILIPS, 2013a 

 

A Philips monitora a quantidade de produtos verdes vendidos em relação ao total de 

vendas, tendo inclusive estabelecido uma meta de vendas relacionada a tais produtos. A 

empresa tem como meta gerar 50% de seu faturamento mundial com a venda de produtos 

considerados verdes até o final de 2015. Nota-se no Gráfico 4 que desde 2008 este percentual 

vem aumentando nas três áreas de negócio da empresa, chegando a 45,4% em 2012, 

considerando as vendas em todo o mundo.  
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Gráfico 4 – Vendas mundiais de produtos verdes da Philips 

Fonte: PHILIPS, 2013 (adaptado). 

 

Neste cenário mundial, a área de Iluminação concentra as maiores vendas de produtos 

verdes, 5.752 milhões de euros em 2012, que equivale a 51% do total das vendas de produtos 

verdes. Já a área de Cuidados com a Saúde apareceu em segundo lugar, com 3.610 milhões de 

euros em 2012 (32%), e a área de Consumo e Estilo de Vida por último, com 1.888 milhões 

de euros em 2012, representando os 17% restantes. 

No Brasil, o percentual de produtos verdes vendidos também apresentou aumento nos 

últimos anos, passando de 12% em 2010 para 23% em 2011 e para 39% no primeiro semestre 

de 2012. Diferente do cenário mundial, no Brasil é na área de Consumo e Estilo de Vida que 

se concentrou o maior percentual de produtos verdes vendidos em 2011, 51%. Já na área de 

Cuidados com a Saúde, e empresa declara que concentraram-se 20% das vendas deste 

produtos, enquanto que os outros 28% foram da área de Iluminação (PHILIPS, 2012). 

 

 

4.2.2. Estratégias ambientais adotadas pela Philips no Brasil 

 

 

A pesquisa documental forneceu indícios sobre as estratégicas adotadas pela Philips 

no Brasil para fazer frente às questões ambientais, como pode ser visto no Gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Resultados da pesquisa documental para a variável “estratégia ambiental” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foram encontradas ocorrências relacionadas aos quatro tipos de estratégias definidas 

por Albino, Balice e Dangelico (2009), indicando, portanto, que todas são utilizadas pela 

empresa, porém com diferentes intensidades. 

Foi evidenciada a priorização da abordagem relacionada à Eficiência Energética, de 

forma bastante preponderante em relação às demais, com 437 ocorrências relacionadas (53 do 

relatório de sustentabilidade mais 384 do website). Em seguida, se sobrepôs a abordagem de 

Ecoeficiência Material, com 66 ocorrências, seguida da Cadeia de Suprimento Verde, com 27 

ocorrências. A abordagem que revelou-se como a menos adotada entre as quatro foi a Gestão 

Ambiental, com 12 ocorrências. Estes resultados levaram em consideração as três áreas de 

negócio da empresa. Como era previsto, o website retornou um número maior de ocorrências, 

por agregar um número muito maior de informações ao longo do tempo, enquanto que o 

relatório de sustentabilidade congrega informações de um determinado período (2011/2012). 

O total de ocorrências considerando as duas fontes pesquisadas está sintetizado na Tabela 1. 
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Estratégia Ambiental Quantidade total de ocorrências 

Eficiência Energética 437 

Ecoeficiência Material 66 

Cadeia de Suprimento Verde 27 

Gestão Ambiental 12 

Tabela 1 – Quantidade de ocorrências de palavras-chave para cada estratégia ambiental, 

considerando as duas fontes documentais pesquisadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados específicos para cada estratégia são apresentados a seguir. 

 

a) Eficiência Energética 

 

A Tabela 2 detalha os resultados da pesquisa documental para a variável “Eficiência 

Energética”. Nela é possível notar que a empresa dá uma grande ênfase à questão da redução 

do consumo de energia e à eficiência energética, com muitas ocorrências relacionadas a estes 

termos.  

 

Variável Palavras-chave 

Número de ocorrências  

de cada palavra-chave 

Relatório de 

Sustentabilidade 
Website 

Eficiência  

Energética 

Energia renovável 1 

Total 

53 

0 

Total 

384 

Redução do consumo de energia / uso racional de energia 15 197 

Eficiência energética 36 179 

Redução da emissão de gases do efeito estufa 1 8 

Redução da emissão de GHG 0 0 

ISO 50001 0 0 

Tabela 2 – Quantidade de ocorrências de palavras-chave para “Eficiência Energética” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

   

Percebeu-se que esta abordagem está mais associada aos seus produtos que aos seus 

processos produtivos, já que grande parte dos resultados estava associada ao consumo de 

energia de seus produtos. Produtos eletroeletrônicos com menor consumo de energia estão 

presentes nas três áreas de negócio. Na área de Iluminação, em particular, lâmpadas de LED 

são oferecidas tendo como objetivo a redução o consumo de energia por parte dos 
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consumidores, em especial daqueles com grandes dispêndios, como o poder público 

(avenidas, parques, prédios públicos) ou organizações privadas (estádios, shoppings, 

escritórios, hotéis). Na área de Cuidados com a Saúde, a utilização de equipamentos 

eletromédicos, muitas vezes de grande porte, com maior eficiência energética, também é 

apresentada como uma possibilidade de redução dos custos operacionais de hospitais e 

clínicas. 

Ainda assim, também foram encontradas referências à redução do consumo de energia 

utilizada nos processos de fabricação, como a utilização de um indicador de consumo de 

energia na fabricação e de emissões de gases do efeito estufa, medidos como carbono 

equivalente. 

 Apesar das diversas ocorrências sobre eficiência energética, não foram encontradas 

referências sobre a ISO 50001 em nenhuma das fontes, indicando que a empresa não utiliza 

este padrão normativo, ou simplesmente não divulga esta informação. Nove referências sobre 

redução de emissões de gases do efeito estufa foram encontradas, principalmente no website, 

mas nenhuma referência sobre redução da emissão de GHG. 

 

b) Ecoeficiência Material 

 

Apesar de pouco ressaltado no relatório de sustentabilidade (2 ocorrências), foram 

encontradas ocorrências em relação à Ecoeficiência Material no website (64 ocorrências), 

sobretudo sobre redução do consumo de água (31 ocorrências), mas também sobre redução do 

consumo de materiais (20 ocorrências) e recursos (15 ocorrências), conforme ilustrado na 

Tabela 3. Não houve nenhuma ocorrência relacionada à reciclagem do resíduo da produção. 

 

Variável Palavras-chave 

Número de ocorrências  

de cada palavra-chave 

Relatório de 

Sustentabilidade 
Website 

Ecoeficiência  

Material 

Redução do consumo de água / uso racional de água 2 

Total 

2 

29 

Total 

64 

Redução do consumo de materiais / uso racional de materiais 0 20 

Redução do consumo de recursos / uso racional de recursos 0 15 

Reciclagem do resíduo da produção 0 0 

Tabela 3 – Quantidade de ocorrências de palavras-chave para “Ecoeficiência Material” 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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c) Cadeia de Suprimento Verde 

 

 Diferente das demais, esta abordagem estratégica ficou mais evidente no relatório de 

sustentabilidade, com 15 ocorrências, que no website, com 12 ocorrências, como pode ser 

visto na Tabela 4.  

 

Variável Palavras-chave 

Número de ocorrências  

de cada palavra-chave 

Relatório de 

Sustentabilidade 
Website 

Cadeia de 

Suprimento 

Verde 

Padrão ambiental de fornecedores 0 

Total 

15 

1 

Total 

12 

Recuperação de produtos no fim da vida útil 0 0 

Logística reversa 7 4 

Embalagem retornável 0 0 

Padrão verde de fornecedores 0 0 

Fornecedor verde 2 0 

Sustentabilidade do fornecedor 6 6 

Informação ambiental compartilhada com fornecedores 0 1 

Tabela 4 – Quantidade de ocorrências de palavras-chave para “Cadeia de Suprimento Verde” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este fato provavelmente se explica por uma maior ênfase dada a um programa durante 

o período de elaboração do relatório de sustentabilidade. Foi o caso do programa Ciclo 

Sustentável Philips, voltado para a logística reversa, que havia sido recém criado. 

A empresa possui dois programas relacionados à logística reversa. O Ciclo Sustentável 

Philips, que consiste na coleta e reciclagem de produtos eletroeletrônicos como televisores, 

aparelhos de áudio e vídeo, eletrodomésticos, eletroportáteis, por meio da rede de assistência 

técnica da empresa, que recebe os produtos obsoletos dos consumidores e encaminha à 

empresa contratada pela Philips para realizar a segregação dos componentes e partes 

recicláveis e a destinação final das partes não recicláveis. Os produtos da área de Cuidados 

com a Saúde não fazem parte deste programa. Para estes, há o programa Ação Verde, pelo 

qual são oferecidas condições comerciais especiais aos hospitais e demais clientes que 

entregarem os equipamentos eletromédicos antigos na aquisição de novas linhas. 

 Além da logística reversa, também foram encontradas referências relacionadas à 

gestão da sustentabilidade em fornecedores, com os termos fornecedor verde (2 ocorrências), 

sustentabilidade do fornecedor (12 ocorrências), padrão ambiental de fornecedores (1 

ocorrência) e informação ambiental compartilhada com fornecedores (1 ocorrência). No 
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relatório de sustentabilidade foram relatadas ações de auditoria em fornecedores com base em 

código de conduta definido pela empresa, que inclui requisitos ambientais e sociais. A 

empresa declara ter realizado 51 auditorias em fornecedores no Brasil em 2011, e ter 

implantado mais de 400 ações de melhoria. Tais auditorias e sua periodicidade são definidas 

com base no valor de negócio anual do fornecedor com a Philips e com base em uma 

avaliação do risco do fornecedor.  

 

d) Gestão Ambiental 

 

Para esta abordagem estratégica foram encontradas 12 ocorrências. Nota-se que no 

relatório de sustentabilidade não foi identificada nenhuma ocorrência relacionada, todas foram 

provenientes do website. Entre estas 12, 10 foram para o termo sistema de gestão ambiental, 

como pode ser visto na Tabela 5. 

 

Variável Palavras-chave 

Número de ocorrências  

de cada palavra-chave 

Relatório de 

Sustentabilidade 
Website 

Gestão 

Ambiental 

Sistema de gestão ambiental (SGA) 0 

Total 

0 

10 

Total 

12 

ISO 14001 0 2 

EMAS 0 0 

Eco-inovação de processo 0 0 

Tabela 5 – Quantidade de ocorrências de palavras-chave para “Gestão Ambiental” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As outras duas ocorrências foram da palavra chave ISO 14001; uma delas fazia 

referência à conquista da certificação obtida na planta de produtos eletrônicos do Polo 

Industrial de Manaus, em 1999. A outra fazia referência a um programa do ano de 2006 

lançado para capacitar pequenos e médios fornecedores visando apoiá-los na obtenção da 

certificação ISO 14001. 
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4.3. Resultados das entrevistas 

 

 

Com o intuito de verificar os dados obtidos por meio da pesquisa documental e 

complementar as informações sobre o programa de produtos verdes da Philips e as estratégias 

ambientais adotadas, foram entrevistados quatro profissionais da organização, sendo dois da 

área de Sustentabilidade e dois da área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da divisão de 

Cuidados com a Saúde. Como base para a realização das entrevistas, foi utilizado o 

questionário desenvolvido e apresentado no Apêndice C. Os resultados destas entrevistas 

foram sintetizados no Apêndice D e são descritos resumidamente a seguir. 

A área de Sustentabilidade atua junto a todas as unidades de negócio, fornecendo 

suporte, definindo e executando políticas corporativas. Os profissionais desta área mantém 

contato com os profissionais da área de Sustentabilidade da matriz holandesa, responsáveis 

pela criação do programa de produtos verdes e definição de várias outras diretrizes ambientais 

e sociais da organização.  

No caso de P&D, a atuação é por unidade de negócio, até mesmo em função da 

diversidade dos produtos desenvolvidos. Os dois profissionais de P&D entrevistados são de 

uma unidade de negócio da divisão de Cuidados com a Saúde. Esta unidade foi responsável 

pelo desenvolvimento dos dois equipamentos eletromédicos da organização que foram 

projetados e são fabricados no Brasil e que receberam o selo da Philips de produto verde (o 

monitor multiparamétrico e o eletrocardiógrafo apresentados na Figura 7). Estes entrevistados 

participaram diretamente do processo de desenvolvimento destes produtos, sendo que um 

deles é o gerente de P&D da linha de produto, tendo liderado os projetos que resultaram nos 

produtos verdes, e o outro atuava diretamente na definição do processo de desenvolvimento e 

alteração de produtos, tendo participado de toda a fase de integração dos requisitos ambientais 

ao processo de desenvolvimento em conformidade com os procedimentos da organização, 

atuando junto aos profissionais de Sustentabilidade do Brasil e da matriz holandesa. 

 

a) Produtos Verdes 

 

Os resultados destas entrevistas indicaram que as motivações para o desenvolvimento 

de produtos verdes foram as políticas da matriz, citada por todos os entrevistados, e as 

pressões do mercado, citada apenas pelos profissionais da área de Sustentabilidade. Estes 
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informaram a percepção de que houve aumento na procura por tais produtos no Brasil nos 

últimos anos e acreditam em um crescimento contínuo na demanda pelos próximos anos. 

Já os profissionais de P&D, da área de negócio de Cuidados com a Saúde, informaram 

que não têm recebido exigências de clientes em relação aos atributos ambientais dos produtos. 

Um dos profissionais de P&D (Entrevistado 3) acredita em um crescimento deste mercado 

somente no longo prazo (acima de cinco anos), em função do aumento da concorrência e 

necessidade de diferenciação. Já o Entrevistado 4 informou que não possuía indicativos 

sólidos sobre as perspectivas deste mercado no futuro e preferiu não responder sobre este 

ponto. Os quatro entrevistados, entretanto, confirmaram a estratégia da empresa de aumentar a 

oferta de produtos verdes, buscando atingir a meta definida no programa EcoVision (fazer 

com que os produtos verdes correspondam a 50% das vendas até 2015). 

Confirmou-se os aspectos ambientais levados em consideração na definição do 

produto verde, conforme identificado na pesquisa documental (seis áreas focais apresentadas 

na Figura 6). Em relação à avaliação do impacto ambiental do produto, constatou-se que a 

empresa elaborou um procedimento interno para definir a forma de avaliação. Um dos 

entrevistados da área de P&D citou a utilização do método de Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV) na avaliação dos dois produtos verdes da unidade de negócio, tendo sido realizado por 

profissionais da matriz holandesa, por já possuírem o conhecimento e experiência no método.  

Para confirmar os atributos ambientais dos produtos, os entrevistados da área de 

Sustentabilidade informaram que é realizada uma auditoria conduzida por empresa 

independente, com base nos critérios desenvolvidos pela própria Philips. Já entre os 

profissionais de P&D, o Entrevistado 3 informou que são realizados testes internamente para 

verificar se o produto atendeu os requisitos ambientais, e o Entrevistado 4 citou tanto a 

auditoria independente, que ocorre de forma documental, quanto os testes internos.  

Os produtos utilizados como base para comparação, uma vez que o produto é 

considerado verde após comparação com similar, são definidos caso a caso, podendo ser 

produtos da própria organização ou produtos de concorrentes. Pela facilidade de acesso e 

conhecimento, os produtos próprios (modelos anteriores) tendem a ser os mais escolhidos 

como base de comparação. Este foi o caso do monitor multiparamétrico DX-2022 e do 

eletrocardiógrafo EP-12, conforme exemplificou o Entrevistado 3. 

Em relação aos produtos eletromédicos especificamente, os entrevistados foram 

indagados se as restritas normas e regulamentações aplicáveis a estes produtos dificultam o 

desenvolvimento de produtos eletromédicos verdes. Os Entrevistados 1, 2 e 4 responderam 
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que não, sendo possível melhorar o produto do ponto de vista ambiental sem deixar de atender 

a estas normas e regulamentações. O Entrevistado 3, ressaltou ainda que já há soluções 

técnicas que permitem modificações nos produtos mantendo a conformidade e a 

confiabilidade, citando o exemplo da solda sem uso de chumbo que atende inclusive o 

requisito da Diretiva RoHS. Todavia, observou que a realização de alterações em um produto 

eletromédico é mais difícil que em outros produtos eletroeletrônicos na medida em que requer 

a repetição de testes, certificações e registro do produto, demandando recursos e gerando 

custos. 

Em relação à rotulagem dos produtos verdes, confirmou-se que constitui uma espécie 

de auto declaração, equivalente ao tipo II da NBR ISO 14021. Este tipo de rotulagem teria 

sido escolhido em função das características próprias do programa desenvolvido pela 

empresa. Os principais meios utilizados para divulgar e fornecer informações sobre os 

produtos verdes aos clientes e demais partes interessadas são o website, relatórios de 

sustentabilidade, embalagens, manuais dos produtos, palestras, eventos e campanhas de 

trading (parcerias). 

 

b) Estratégias ambientais  

 

Os resultados destas entrevistas corroboraram com os achados da pesquisa documental 

em relação à adoção das abordagens estratégicas pela Philips no Brasil. Quando questionados 

sobre quais das quatro abordagens estratégicas eram adotadas pela organização, os 

profissionais da área de Sustentabilidade responderam que as quatro eram utilizadas, 

fornecendo alguns breves exemplos de ações e programas em cada uma delas, conforme 

divulgado nos relatórios de sustentabilidade.  

No caso específico das operações brasileiras da área de negócios de Cuidados com a 

Saúde, reconheceu-se que há uma ênfase menor em relação à Gestão Ambiental e à 

Ecoeficiência Material, e uma ênfase maior em relação à Eficiência Energética e à Cadeia de 

Suprimento Verde. Constatou-se que a empresa possui, dentro de seu programa de gestão 

ambiental chamado EcoVision, indicadores para o monitoramento do uso eficiente de recursos 

nas operações brasileiras, como o consumo de água nas fábricas, o consumo de papel no 

escritório e a quantidade de resíduos gerados. Todavia, algumas unidades fabris da área de 

Cuidados com a Saúde ainda não estão inseridas nestes indicadores. As unidades de negócio 
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dessa área ainda não possuem certificação de sistema de gestão ambiental (ISO 14001), 

demonstrando uma menor ênfase na implementação destas ações nesta divisão de negócio. 

Quando indagados sobre as abordagens estratégicas que seriam mais importantes para 

suportar o desenvolvimento de produtos verdes, tanto os profissionais da área de 

Sustentabilidade quanto os profissionais de P&D realçaram a Cadeia de Suprimento Verde, 

Ecoeficiência Material e a Eficiência Energética. 
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5. DISCUSSÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são discutidos os resultados da pesquisa, tendo com base o referencial 

teórico apresentado no capítulo dois, e as observações do pesquisador. Primeiro, são 

discutidas algumas características do desenvolvimento de produtos verdes do caso estudado. 

Na sequência, realiza-se uma comparação dos resultados do caso da empresa Philips aos 

resultados da pesquisa de Albino et al. (2012), analisando a relação entre o desenvolvimento 

de produtos verdes e a adoção de distintas abordagens estratégicas ambientais. Por fim, é 

discutida a questão do estágio da empresa em relação às questões ambientais.  

 

 

5.1. O desenvolvimento de produtos verdes 

 

 

Foi possível observar que a definição de produto verde utilizada pela empresa é 

condizente com as definições da Comissão da Comunidade Europeia (2001) e de Ottman et al. 

(2006), e parcialmente condizente com a definição de Peattie (1995), pois embora preveja a 

consideração de todo o ciclo de vida e também seja uma definição relativa, que compara 

produtos similares, não inclui o desempenho social, presente na definição de Peattie (1995). A 

dificuldade de se mensurar aspectos sociais diretamente associados ao produto pode ser uma 

das razões da ausência deste parâmetro nas definições de produtos sustentáveis. 

Nota-se que não há um consenso na literatura sobre os aspectos ambientais a serem 

considerados na definição do produto verde, conforme discutido no Quadro 5 ilustrado 

anteriormente. Uma característica interessante no caso da empresa estudada é a definição 

clara de seis aspectos nos quais o produto deve apresentar a melhoria ambiental, conforme 

ilustrado na Figura 6. Além disso, há também uma definição clara e mensurável do que seria a 

melhoria mínima necessária para ganhar o rótulo, no caso, 10% em relação ao produto base de 

comparação (exemplo: consumo de energia 10% menor ou 10% a menos de embalagem ou 

10% a menos de substâncias nocivas ou 10% a menos de peso ou 10% a mais de materiais 

reciclados no produto ou vida útil 10% maior). Portanto, nota-se que as inovações realizadas 

para gerar os produtos verdes são basicamente incrementais (conforme definição de 

Schumpeter (1961), e de produto (conforme definição da OECD (2005)). 
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Observou-se que os principais aspectos ambientais relacionados aos produtos 

eletroeletrônicos, abordados no item 2.5 do referencial teórico, tais como a geração de 

resíduos eletroeletrônicos (ROBINSON, 2009; RODRIGUES, 2007; MARTILHO, 2012; 

EUROPEAN UNION, 2012), incluindo as implicações relativas à vida útil dos produtos 

(BABBITT et al., 2009; ZANCUL, 2009), o uso de substâncias perigosas (ANSANELLI, 

2008; EUROPEAN UNION, 2011) e o consumo de energia (BRASIL, 2001; CNI; ABINEE, 

2012), são cobertos pela definição da empresa.  

A questão da geração de resíduos é tratada em cinco dos seis critérios, “embalagem”, 

“substâncias nocivas”, “peso”, “materiais reciclados” e “vida útil”. Embalagens menores e 

produtos com menor massa se transformaram também em resíduos de menor massa após seu 

uso; produtos com maior vida útil também reduzem a quantidade de resíduos gerados, pelo 

prolongamento de seu tempo de utilização. A presença de materiais reciclados agrega nova 

utilidade a estes materiais, que deixam de ser resíduos. A redução no uso de substâncias 

nocivas, por outro lado, facilita o processo de disposição do resíduo e reduz o impacto 

ambiental. 

O uso de substâncias perigosas, por sua vez, é tratada diretamente por um dos seis 

critérios, qual seja, “substâncias nocivas”, que foca na redução ou eliminação do uso de tais 

substâncias. Exemplos de produtos ilustrados na Figura 7 demonstram casos de eliminação da 

presença de mercúrio em monitores multiparamétricos e redução de 20% na dose de radiação 

em um aparelho de mamografia. 

O aspecto consumo de energia também é representado por um critério específico na 

definição de produto verde da empresa, a “eficiência de energia”. Cinco dos seis produtos 

apresentados na Figura 7 obtiveram reduções no consumo de energia, como o monitor 

multiparamétrico que obteve 15% e o aparelho de mamografia, com 46%, estando este 

segundo bem acima da meta de 10% de redução estabelecida pelo programa da empresa. Se 

compararmos a redução no consumo de energia de outros equipamentos eletroeletrônicos, 

como as geladeiras, que reduziram cerca de 60% em 10 anos (CNI; ABINEE, 2012), estes 

resultados são bastante expressivos. 

Embora não seja um dos aspectos ambientais presentes em se tratando de produtos 

eletroeletrônicos, o consumo de água não aparece como um dos critérios adotados na 

definição do produto verde da Philips, não obstante ele ocorra durante a operação da empresa 

de modo geral. Outro aspecto que não é abordado diretamente na definição da empresa 

Philips, mas que poderia ser considerado, é a emissão de gases do efeito estufa. Embora a 
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redução no consumo de energia contribua para a redução das emissões, este aspecto poderia 

ser considerado como um critério exclusivo na definição do produto verde. A dificuldade de 

calcular as emissões relacionadas a um produto especificamente pode ser um fator que 

dificulte a adoção deste critério, embora atualmente já exista uma norma internacional que 

orienta a quantificação e comunicação da pegada de carbono de produtos, a ISO/TS 14067, de 

2013. 

A quantidade de ocorrências do termo ecodesign na pesquisa documental e as 

constatações das entrevistas indicaram a existência de uma preocupação com as questões 

ambientais desde a fase de projeto e desenvolvimento dos produtos. Foi constatado também 

que a empresa utiliza o termo Inovação Verde, que compreende todas as atividades de P&D 

que contribuem para o desenvolvimento de produtos verdes e/ou tecnologias verdes (este 

termo poderia ser incluído como mais uma palavra chave em futuras pesquisas utilizando este 

método).  

Como observou Porter (1996), “as opções em termos de projeto dos produtos, por 

exemplo, são capazes de eliminar a necessidade de serviços de pós venda ou de possibilitar 

aos próprios clientes o desempenho de atividades de serviço” (PORTER, 1996, p. 73 , 

tradução nossa). Com a recente necessidade de praticar a logística reversa, ou seja, com a 

obrigação de impedir que os produtos sejam dispostos de forma danosa ao meio ambiente 

após a sua vida útil, a atenção mais voltada ao projeto do produto pode gerar benefícios como 

a redução do volume de material a ser recolhido e gerenciado posteriormente, ou a redução da 

quantidade de substâncias perigosas presentes nos resíduos de produtos obsoletos. 

A diferença no percentual de produtos verdes vendidos por área de negócio, em 

relação ao total de produtos vendidos pela empresa no Brasil, indica que o desenvolvimento 

de produtos verdes pode apresentar diferentes comportamentos de acordo com a categoria de 

produto ou mesmo público alvo. Uma hipótese (que poderia inclusive ser verificada em 

futuras pesquisas) é a de que mercados mais competitivos levariam ao aumento da oferta de 

produtos verdes, pois, quando o número de concorrentes é maior, o número de opções 

disponíveis aos consumidores é maior, como é o caso do mercado dos produtos das áreas de 

Iluminação e Consumo e Estilo de Vida da Philips, fazendo com que as empresas acelerem o 

processo de inovação com vistas à diferenciação de seus produtos, e o reduzido impacto 

ambiental, que frequentemente leva também a uma redução de custos, pode ser mais um 

diferencial a ser buscado pelas organizações. 
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Com relação ao desenvolvimento de produtos verdes no setor de Cuidados com a 

Saúde, Albino, Balice e Dangelico (2009) e Albino et al. (2012) haviam identificado que esta 

prática é menos comum se comparado aos outros sete setores de atuação das empresas 

integrantes do DJSWI. Assim, levantaram a hipótese de que este resultado poderia estar 

relacionado ao fato de que tais produtos são submetidos a rigorosas normas e regulamentos 

nacionais e internacionais para atender a determinados padrões de qualidade e segurança, o 

que poderia causar dificuldades para as empresas em suas ações direcionadas à inovação 

ambiental dos produtos, desestimulando tal prática ou fazendo com que as empresas adotem 

somente melhorias ambientais marginais, como as melhorias na embalagem do produto. 

Por meio das constatações realizadas no caso estudado, tanto nas entrevistas quanto na 

análise de documentos, pode-se afirmar que os resultados não convergiram com esta hipótese. 

Pelos exemplos analisados, expostos na Figura 7, nota-se que a melhoria ambiental nos 

produtos eletromédicos foi além das melhorias relacionadas à embalagem, tendo atingido o 

consumo de energia dos produtos, a utilização de componentes e substâncias perigosas, 

alterações de projeto que resultaram na redução de materiais utilizados e maior vida útil.  

Durante as entrevistas, três dos quatro profissionais entrevistados informaram que não 

consideram que as estritas regulamentações e normas aplicáveis a estes produtos dificultem o 

desenvolvimento de produtos verdes. O Entrevistado 3, por sua vez, realçou que realizar 

alterações em produtos eletromédicos é mais difícil que realizar alterações em outros tipos de 

produtos eletroeletrônicos, em função de uma maior burocracia para regularização daqueles 

produtos, todavia, também não considera que existam barreiras técnicas. 

Assim, sugere-se que a menor frequência de produtos verdes neste setor está mais 

associada à restrita demanda por melhorias ambientais por parte dos compradores destes 

produtos (hospitais, clínicas), e mesmo à ausência de uma maior pressão legal relacionada aos 

aspectos ambientais destes produtos. Na visão de um dos entrevistados (Gerente Sênior de 

P&D), atualmente as decisões de compra deste tipo de produto são muito baseadas em 

funcionalidades e custos, já que existem diversos modelos no mercado. Segundo ele, devido à 

busca por redução de custo, há uma tendência de redução dessa variedade no longo prazo, o 

que pode aumentar a importância de outros quesitos, como o consumo de energia, outros 

aspectos ambientais do produto, ou mesmo a imagem institucional do fabricante. 

Em relação à adoção de um programa próprio de rotulagem ambiental, desenvolvido 

internamente, tal atitude pode contribuir para uma maior sinergia com o sistema de atividades 

existente na organização, e consequentemente corroborar com o seu posicionamento 
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estratégico, conforme conceito de Porter, que define estratégia como “... a criação de 

compatibilidade entre as atividades” (PORTER, 1996, p. 75, tradução nossa). Em relação às 

estratégias que geram vantagens competitivas, Porter ressalta que tal vantagem emana da 

totalidade do sistema de atividades:  

 

“A compatibilidade entre as atividades acarreta substanciais reduções de 
custo ou aumento de diferenciação. Ademais, o valor competitivo das 
atividades individuais – ou as habilidades, competências ou recursos 
associados – não podem ser desvinculados do sistema ou da estratégia” 
(PORTER, 1996, p. 75, tradução nossa).  

 

Por esse raciocínio, nota-se que ao estabelecer um programa de ecodesign, se o mesmo 

não for integrado à estratégia empresarial, dificilmente irá gerar vantagem competitiva para a 

empresa. No caso da empresa estudada, observou-se que há uma vinculação do seu programa 

de produtos verdes à estratégia empresarial mais ampla, inclusive com o estabelecimento de 

uma meta de vendas para esses produtos. O estabelecimento desta meta é uma característica a 

se destacar, pois configura-se em um importante fator estratégico impulsionador da geração 

de inovações ambientais, e uma forma de integrar a sustentabilidade ao core business da 

organização. Durante as entrevistas, foi possível observar a importância do suporte dado pela 

matriz corporativa internacional, na definição de uma política com uma meta clara, que foi 

lembrada por todos os entrevistados. 

Finalmente, foi possível observar que há uma assimetria de informações entre as duas 

áreas entrevistadas (Sustentabilidade e P&D) em relação à alguns aspectos do programa de 

produtos verdes. Um destes aspectos está relacionado à validação dos atributos ambientais do 

produto. Outro está relacionado à visão dos profissionais em relação ao mercado destes 

produtos, apesar de todos estarem cientes dos objetivos da empresa de ampliar a oferta. Esta 

assimetria sugere que a organização poderia ampliar ou melhorar a comunicação interna do 

programa para os envolvidos, gerando uma maior sinergia. 

 

 

5.2. A Philips e o modelo de Albino et al. (2012) 

 

 

A figura utilizada por Albino et al. (2012) para representar a importância relativa da 

adoção das diferentes estratégias ambientais suportando o desenvolvimento de produtos 
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verdes, apresentada no capítulo dois (Figuras 3 e 4) foi utilizada para representar os resultados 

específicos obtidos para o caso da empresa Philips no Brasil, ilustrados na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Resultados da pesquisa documental: representação da importância relativa das 

estratégias ambientais no desenvolvimento de produtos verdes no caso da empresa Philips no 

Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Albino et al. (2012) 

 

Assim, com base na pesquisa documental realizada utilizando os mesmos métodos 

adotados por Albino, Balice e Dangelico (2009) e Albino et al. (2012), a Figura 9 permite 

concluir que a Philips no Brasil é uma empresa desenvolvedora de produtos verdes que adota 

as quatro abordagens estratégicas, sendo evidenciado que a Eficiência Energética é adotada 

com maior intensidade, seguida da Ecoeficiência Material, da Cadeia de Suprimento Verde, e 

por último, da Gestão Ambiental.  

Ao considerar os resultados setoriais das pesquisas de Albino, Balice e Dangelico 

(2009), os resultados do caso estudado foram bastante convergentes com os resultados 

identificados por estes pesquisadores. Albino, Balice e Dangelico (2009) haviam identificado 

a existência de diferenças setoriais nesta relação, e no setor de Cuidados com a Saúde, as 

estratégias mais adotadas pelas empresas foram justamente a Eficiência Energética e a 

Ecoeficiência Material, seguidas da Cadeia de Suprimento Verde e, por último, da Gestão 

Ambiental, exatamente como resultou o caso estudado.  

Em função da variedade de produtos e mercados nos quais a Philips atua, seria difícil 

enquadrá-la em apenas um dos oito setores utilizados pelos pesquisadores. Se fossem 
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considerados todos os negócios da empresa, seria mais correto enquadrá-la em pelo menos 

mais dois setores, Consumo e Industrial, nos quais Albino, Balice e Dangelico (2009) 

identificaram como estratégia mais utilizada a Gestão Ambiental. Todavia, como esta 

pesquisa focou nos negócios da área de Cuidados com a Saúde, acredita-se que seja possível 

fazer esta comparação com os resultados específicos deste setor. 

Por outro lado, com este resultado, o caso estudado contradiz uma tendência geral 

identificada no conjunto de 255 empresas pesquisadas por Albino, Balice e Dangelico (2009) 

e Albino et al. (2012), segundo a qual a Gestão Ambiental seria uma das abordagens mais 

importantes para as empresas que pretendem desenvolver produtos verdes. Neste caso, esta 

abordagem resultou como a menos adotada. 

Algumas análises sobre a influência de cada estratégia no desenvolvimento de 

produtos verdes são realizadas a seguir, com base nos resultados da pesquisa documental, 

entrevistas e observações do pesquisador. 

 

a) Eficiência Energética 

 

O número expressivo de ocorrências relacionadas à Eficiência Energética pode estar 

refletindo uma tendência importante para as empresas de produtos eletroeletrônicos, já que o 

consumo de energia é um aspecto ambiental dos mais importantes para estes produtos. Pelo 

Quadro 2 e Tabela 1 foi possível observar também que cerca de 98% (427) do total de 

ocorrências (437) relacionadas à esta estratégia estão relacionadas à redução do consumo ou 

uso mais eficiente da energia, e somente 0,2% das ocorrências foi relacionada à energia 

renovável, o que fornece indícios de que o principal motivador da implantação dessa 

estratégia é a redução de custos, diretamente associada à redução do consumo de energia. 

 No caso da Philips, que estabeleceu seis critérios para classificar um produto como 

verde, a eficiência energética é um deles, demonstrando portanto uma relação direta entre a 

adoção de estratégias de eficiência energética com o desenvolvimento de produtos verdes. Foi 

possível observar que entre os seis critérios este é o mais utilizado para gerar produtos verdes.  

Possivelmente, por ser também um diferencial dos produtos, que tende a ser bem visto 

pelos consumidores, é que a eficiência energética é tão valorizada pela empresa. Foi possível 

observar que, para melhorar o consumo de energia do produto, é fundamental embutir esta 

necessidade na área de P&D, visto que esta melhoria em geral decorre de mudanças no 

projeto dos produtos. Este foi o caso do monitor multiparamétrico citado como exemplo em 
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uma das entrevistas com o Gerente de P&D responsável pelo desenvolvimento do produto, 

segundo o qual a mudança na tecnologia do display do equipamento foi a principal 

responsável pela redução de 15% no consumo de energia. 

Por outro lado, em relação ao consumo de energia nos processos, não ficou evidente 

nenhuma relação direta com o desenvolvimento de produtos verdes. Apesar de algumas 

iniciativas relacionadas à eficiência energética nas operações terem sido identificadas na 

pesquisa documental, como a utilização de indicadores específicos, as reduções no consumo 

de energia nos processos não são levadas em consideração pela organização na definição de 

produto verde. Na visão do pesquisador, acredita-se que na medida em que se consegue 

mensurar e comprovar o consumo de energia por unidade produzida, os produtos oriundos 

destes processos mais eficientes também poderiam ser considerados produtos verdes. 

 

b) Ecoeficiência Material 

 

Uma abordagem relacionada à Ecoeficiência Material, por sua vez, demonstrou ter 

uma relação direta com o desenvolvimento de produtos verdes. No caso da Philips, esta 

abordagem está presente em pelo menos quatro dos seis critérios utilizados na definição de 

produto verde: embalagem, peso, substâncias nocivas e reciclagem. Uma abordagem de uso 

mais eficiente dos recursos é fundamental para obter melhorias como a redução no peso dos 

produtos e das embalagens, reduzir o uso de substância nocivas nos produtos, e aumentar a 

quantidade de material reciclado nos produtos. Uma vez que estas são características 

intrínsecas dos produtos, ficou evidente também a importância das alterações de projeto para 

obtenção destas melhorias. 

Assim como observado em relação à eficiência energética, a eficiência no uso dos 

recursos nos processos não se reflete na definição de produto verde. As reduções no consumo 

de água nas operações, na geração de resíduos, no uso de produtos químicos, entre outros, não 

são utilizadas como base para classificar o produto gerado por meio destes processos como 

verde. Estas melhorias ambientais nos processos, se devidamente mensuradas, também 

poderiam ser consideradas como critério. 
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c) Cadeia de Suprimento Verde 

 

Uma abordagem relacionada à Cadeia de Suprimento Verde aparenta ser essencial em 

uma indústria que concentra grande parte de seus impactos ambientais nos fornecedores e na 

disposição dos produtos após a vida útil, ou como observou Srivastava (2007), fora dos 

limites da organização. Na pesquisa documental, foram identificadas ações relacionadas a 

exigências de padrões de sustentabilidade junto aos fornecedores, incluindo a realização de 

auditorias e acompanhamento de ações de melhoria. Estas ações podem contribuir para a 

redução do impacto ambiental das matérias primas adquiridas. Foram constatadas também 

iniciativas relacionadas à logística reversa, que, ao resultar no retorno de materiais obsoletos 

para os domínios da empresa, podem contribuir para o aumento do uso de materiais reciclados 

nos produtos.  

Nas entrevistas, os profissionais da área de P&D realçaram a importância dos 

fornecedores na melhoria ambiental dos produtos, exemplificando que, reduções na presença 

de substâncias perigosas nos produtos finais, que é um dos critérios da Philips para os 

produtos verdes, podem ser conseguidas por meio da melhoria ambiental de fornecedores, que 

pode incluir exigências de conformidade com a Diretiva RoHS. Constatou-se que a unidade 

de negócio avaliada estava desenvolvendo fornecedores para buscar a conformidade com a 

Diretiva RoHS, mesmo não sendo uma exigência no mercado brasileiro e latino americano, 

principais destinos dos produtos desta unidade de negócio. 

 

d) Gestão ambiental 

 

Apesar de ter resultado na pesquisa documental como a abordagem menos adotada 

pela empresa analisada, a abordagem de Gestão Ambiental conforme definida por Albino, 

Balice e Dangelico (2009) também pode ter um importante papel para o desenvolvimento de 

produtos verdes, na medida em que fornece direcionamentos dos objetivos pretendidos pela 

empresa. No caso da empresa analisada, por exemplo, o programa chamado EcoVision inclui 

uma meta para aumento da parcela de produtos verdes no total de vendas, compromisso 

gerencial que representa um propulsor do desenvolvimento de tais produtos. Todos os 

entrevistados afirmaram que as políticas definidas pela matriz são os principais motivadores 

do desenvolvimento de produtos verdes, comprovando a influência direta dessa abordagem 

estratégica no desenvolvimento de produtos verdes. 
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Como observaram Yin e Schmeidler (2009) a variabilidade na implementação leva a 

desempenhos heterogêneos dos sistemas de gestão ambiental. No caso da Philips, embora 

tenha ficado evidente que há uma gestão das questões ambientais em nível global, com a 

definição de objetivos e metas pela alta administração, foi constatado que a unidade de 

negócio avaliada por meio das entrevistas não possui certificação nas normas ISO 14001 ou 

EMAS, e não possui um sistema de gestão ambiental formalmente estruturado e 

implementado que atenda a todos os requisitos destas normas de gestão ambiental.  

Não obstante, esta unidade desenvolveu e fabrica dois produtos verdes (monitor e 

eletrocardiógrafo). Este fato demonstra que, embora importante, um sistema de gestão 

ambiental não é condição necessária para o desenvolvimento de produtos verdes, como já 

havia observado Motta (2007). 

 

Embora o modelo de Albino et al. (2012) apresente o Desenvolvimento de Produtos 

Verdes como variável dependente, que é influenciada pelas quatro diferentes abordagens de 

estratégias ambientais adotadas pela organização, cabe observar que esta relação também 

pode ocorrer no sentido inverso, ou seja, o desenvolvimento de produtos verdes uma vez 

estabelecido também pode influenciar na adoção de distintas estratégias ambientais, uma vez 

que ele pode exigir que a empresa implemente ações para dar suporte à este desenvolvimento, 

sejam ações junto à cadeia de suprimentos, ações de ecoeficiência, eficiência energética ou 

mesmo gestão ambiental.  

 

Um resultado a ser destacado em relação à pesquisa no website foi a menor incidência 

de palavras-chave relacionadas às estratégias ambientais na sessão do site dedicada à área de 

negócio de Cuidados com a Saúde. Sabendo que os resultados da pesquisa no website 

retornavam divididos em quatro partes, sendo elas: (1) Produtos de Consumo , (2) Iluminação, 

(3) Cuidados com a Saúde e (4) Sobre a Philips, a pesquisa considerou os resultados das 

partes 3 e 4, conforme definido no protocolo de pesquisa desenvolvido (Apêndice B). Foi 

possível observar que, apesar da importante participação dessa área de negócios nos 

resultados da empresa (globalmente já é responsável pela maior parte do faturamento, 

comparada às outras duas áreas), há indícios de que as práticas ambientais da Philips no Brasil 

ainda estejam mais presentes nas outras áreas de negócio, ou então que são mais divulgadas 

nestas outras áreas.  
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Não foi possível confirmar por meio das entrevistas se estes indícios realmente 

constituem-se em um fato. Esta pode ser considerada uma limitação da pesquisa em relação 

aos resultados das entrevistas, que acabaram por ter uma contribuição importante, porém 

marginal nos resultados deste trabalho. Uma vez que as entrevistas procuraram obter 

informações sobre dois constructos distintos (desenvolvimento de produtos verdes e 

estratégias ambientais), cada qual contendo muitas variáveis, não foi possível um 

aprofundamento da investigação em relação à adoção das quatro abordagens estratégicas na 

organização, em função das limitações de tempo e alcance para realização das entrevistas. 

A própria construção do questionário codificado (Apêndice C) focou mais nas 

características do programa de desenvolvimento de produtos verdes que nas estratégias 

ambientais. Em futuras pesquisas, além de dimensionar maior tempo para as entrevistas, 

poderia ser incluída no questionário codificado uma sentença para justificativa da resposta 

para cada uma das questões. 

 Este aprofundamento exigiria a busca por mais evidências sobre a adoção de cada 

uma das quatro abordagens estratégicas consideradas, incluindo os resultados práticos 

alcançados nas operações das distintas unidades de negócio, o que exigiria entrevistas com 

maior duração e maior número de entrevistados, incluindo também pessoas chave dentro da 

operação das unidades de negócio, de funções como produção, infraestrutura, aquisição, 

logística, entre outras, dada a variedade de atividades relacionadas a cada uma das quatro 

estratégias ambientais consideradas. Este aprofundamento constitui uma possibilidade de 

ampliação da pesquisa em futuros estudos.  

Esta limitação impossibilitou um maior aprofundamento na análise da influência de 

cada estratégia no desenvolvimento de produtos verdes, de modo que tal análise foi realizada 

principalmente com base na pesquisa documental, tal como realizado por Albino, Balice e 

Dangelico (2009) e Albino et al. (2012). 

 

 

5.3. O estágio da empresa em relação a questão ambiental 

 

 

Hunt e Auster (1990), ao analisarem a gestão das questões ambientais realizada em 

diversas empresas, as classificaram em cinco estágios de desenvolvimento. No estágio um 

estariam as “iniciantes”, no dois as “bombeiros” (aquelas que agem somente em reação aos 
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problemas ambientais), no três as “cidadãos conscientes” (aquelas que cumprem com suas 

obrigações legais), no quatro as “pragmáticas” (aquelas que, além de cumprir com as 

obrigações legais, procuram gerenciar possíveis riscos), e no cinco as “proativas”. 

Ao analisar a postura da empresa Philips em relação às questões ambientais, nota-se 

que a empresa possui em seu programa corporativo de gestão destas questões algumas 

características identificadas por Hunt e Auster (1990) nas organizações do estágio cinco, as 

proativas.  

Entre estas características, o comprometimento de recursos, incluindo a presença de 

uma equipe dedicada em nível nacional e internacional, liderada por uma gerência sênior em 

nível nacional e uma diretoria sênior em nível internacional, o envolvimento ativo da alta 

administração, com a definição de diretrizes e metas claras válidas em toda o organização 

(programa EcoVision), o envolvimento de outros departamentos (como a área de P&D, 

participando diretamente do desenvolvimento de produtos verdes), o reporte periódico de 

informações para o público interno e externo (como pôde ser visto na publicação de relatórios 

de sustentabilidade periódicos e constatado nas comunicações internas para os colaboradores), 

e o envolvimento com entidades de classe e relações públicas na discussão de questões legais 

que impactam no setor de atuação (a empresa é associada à ABINEE e se envolve em 

discussões de aspectos regulatórios e na criação de programas em conjunto com outras 

empresa, como é o caso do programa de logística reversa de pilhas e baterias de uso 

doméstico, contribuindo para o atendimento da Resolução Conama nº. 401 de 2008). 

Este estágio de desenvolvimento contribui diretamente para o desenvolvimento de 

produtos verdes, reforçando as conclusões de Arnold e Hockerts (2011), que ressaltaram a 

importância dos fatores internos da organização como influenciadores na geração de 

inovações sustentáveis, apesar dos fatores externos (tais como a regulamentação, os 

consumidores, os competidores) serem os mais lembrados e ressaltados na literatura como 

determinantes da inclusão das questões ambientais e sociais no contexto das empresas. O fato 

da empresa desenvolver dois produtos eletromédicos “verdes” no Brasil, em um cenário onde 

não houve exigência dos clientes e nem mesmo pressão legal evidencia que o motivador de 

fato foram as políticas internas da organização. Por outro lado, tais políticas são estabelecidas 

na matriz da empresa, que opera em um mercado europeu que é bem mais suscetível à essas 

pressões externas (clientes e poder público).  

Todavia, por se tratar de uma organização multinacional bastante diversificada, com 

várias unidades de negócio espalhadas pelo mundo, diferentes estágios podem ser encontrados 
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dentro da própria organização. Entre as três grandes áreas de negócio nas quais está dividida, 

é possível que as ações sejam menos intensas na área que sofre menor pressão do mercado e 

menor pressão regulatória em relação às questões ambientais, como pode ser o caso da área de 

Cuidados com a Saúde no Brasil. Esta hipótese foi levantada com base na menor incidência 

de palavras chave para esta área de negócio no website, tanto em relação aos produtos verdes 

quanto às estratégias ambientais.  

Adicionalmente, unidades de negócio mais novas, recentemente incorporadas à 

organização por meio de aquisições ou reestruturações, também podem estar se localizando 

em estágios inferiores, em função do alcance ainda precoce das diretrizes corporativas. Com 

base nas entrevistas e observações, foi possível detectar que algumas unidades de negócio da 

área de Cuidados com a Saúde incorporadas há cerca de cinco anos (Dixtal e VMI) ainda não 

reportam alguns indicadores do programa EcoVision e não possuem sistemas de gestão 

ambiental certificados. Por outro lado, cerca de três anos após a incorporação já estavam 

desenvolvendo produtos verdes. 

Neste sentido, ações poderiam ser tomadas para melhorar a integração entre as 

políticas da matriz e a operação das unidades de negócio, visando acelerar o processo de 

adequação e reduzir os riscos. Entre estas ações, a implantação de um programa de 

capacitação dos líderes e demais profissionais das novas unidades de negócios e o 

estabelecimento de um programa de auditorias corporativas de sustentabilidade frequentes nas 

diversas unidades de negócio, com envolvimento da alta direção, poderiam contribuir para 

essa adequação. 

Em função do estágio de desenvolvimento da empresa, é possível que ao longo do 

tempo alguns aspectos deixem de figurar nas comunicações da empresa para o público 

externo, por deixarem de ser uma novidade e assumirem uma menor importância relativa. 

Este é um fato que tende a influenciar os resultados de uma pesquisa documental baseada em 

fontes secundárias, tal como realizada por Albino, Balice e Dangelico (2009) e Albino et al. 

(2012). No caso da Philips, por exemplo, a primeira certificação na norma de gestão 

ambiental ISO 14001 no Brasil foi obtida já na década de 1990, mesma década de criação 

deste padrão normativo. Quase duas décadas depois, e com a evolução dos programas de 

gestão ambiental em algumas direções específicas (como na linha dos produtos verdes, ou da 

eficiência energética), a certificação ISO 14001 em si tende a perder importância e ser menos 

divulgada. Acredita-se que este fato influenciou a baixa quantidade de ocorrências para 

palavras-chave dentro da estratégia Gestão Ambiental nos documentos avaliados. 
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Da mesma forma, a grande quantidade de ocorrências de palavras-chave associadas à 

abordagem estratégica de Eficiência Energética parece ser reflexo da divulgação excessiva de 

informações relacionadas principalmente ao reduzido consumo de energia dos produtos, que é 

um informação relevante para os clientes por representar uma característica do produto, e 

tende, portanto, a ser mais divulgada. Nota-se que a Philips divulga em seu website o 

consumo de energia de milhares de seus produtos que estão no mercado. 

Em geral, é possível que as publicações das empresas, como os relatórios de 

sustentabilidade e os websites corporativos, foquem mais na divulgação dos assuntos que são 

relativamente novos, o que causa um viés neste tipo de pesquisa em que se pretende 

identificar as estratégias ambientais adotadas pela empresa, fazendo com que ao invés de 

identificar as “estratégias em gestão ambiental”, por exemplo, identifiquem-se as “inovações 

em gestão ambiental”. Entretanto, a confirmação desta característica das publicações 

corporativas em relação às questões ambientais exigiria maiores estudos e análises de 

conteúdo mais aprofundadas com este intuito. 

Estes fatos reforçam a importância de utilizar mais de um documento como fonte de 

evidência, tal como realizado neste trabalho, em que se usou o relatório de sustentabilidade e 

o website da empresa, e até mesmo complementar os resultados com dados primários, que 

neste caso foram obtidos por meio das entrevistas e observações do pesquisador. Caso a 

pesquisa tivesse sido realizada somente com base no relatório de sustentabilidade, a conclusão 

a que se chegaria erroneamente é de que a organização avaliada não adota uma estratégia de 

gestão ambiental. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar as características do programa de 

desenvolvimento de produtos verdes e sua relação com as estratégias ambientais em uma 

empresa do setor de produtos eletroeletrônicos, por meio do caso da empresa Philips no 

Brasil. 

Nesse sentido, foi identificada a definição da empresa para produto verde, sendo 

possível concluir que é condizente com as definições da Comissão da Comunidade Europeia 

(2001) e de Ottman et al. (2006), e parcialmente condizente com a definição de Peattie 

(1995), pois embora preveja a consideração de todo o ciclo de vida e também seja uma 

definição relativa, que compara produtos similares, não inclui o desempenho social, presente 

na definição de Peattie (1995).  

Foram identificados produtos que fazem parte do programa nas três áreas de negócios 

da empresa, Iluminação, Consumo e Estilo de Vida e Cuidados com a Saúde. O critério 

aplicado para todos os produtos leva em consideração seis aspectos ambientais: eficiência 

energética, presença de substâncias perigosas, vida útil do produto, peso, material da 

embalagem e uso de material reciclável, sendo que o produto deve apresentar melhoria de 

pelo menos 10% em ao menos um dos aspectos em relação à um produto similar.  

Constatou-se que a empresa desenvolveu um símbolo próprio para rotular os produtos 

verdes; esta forma de comunicação aproxima-se da rotulagem ambiental do tipo II definida 

nas normas da série ISO 14020, ou seja, uma autodeclaração ambiental, que demonstrou-se 

adequada uma vez que o programa foi totalmente concebido pela empresa, possuindo suas 

características próprias e exclusivas. 

Para analisar a relação entre o desenvolvimento de produtos verdes e as estratégias 

ambientais mais amplas adotadas pela empresa, foram identificadas as estratégias ambientais 

adotadas pela Philips no Brasil: Eficiência Energética, Ecoeficiência Material, Cadeia de 

Suprimento Verde e Gestão Ambiental, respectivamente. De modo geral, os resultados do 

estudo do caso realizado também forneceram indícios de que a adoção de estratégias 

ambientais representa um importante suporte para o desenvolvimento de produtos verdes, 

assim como identificado por Albino, Balice e Dangelico (2009) e Albino et al. (2012).  

No entanto, percebeu-se a dificuldade de se fazer afirmações generalizantes em 

relação à quais estratégias seriam as mais importantes, o que parece variar muito não só em 



108 
 

 
 

função do setor de atuação, como já identificado na literatura, como também em função da 

particularidade de cada empresa e do aspecto ambiental priorizado na definição de produto 

verde. Por exemplo, se a empresa foca a melhoria ambiental de seu produto na redução do 

consumo de energia durante as fases de fabricação e/ou uso do produto, uma estratégia 

voltada para a eficiência energética tende a tornar-se mais importante que as demais. 

Os resultados divergiram da tendência apontada nos estudos de Albino, Balice e 

Dangelico (2009) e Albino et al. (2012) em relação à importância da estratégia de Gestão 

Ambiental, mas, por outro lado, convergiram com os resultados apresentados para o caso das 

empresas do setor de Cuidados com a Saúde, visto que a Philips no Brasil apresentou o 

mesmo padrão de adoção de estratégias identificado nas empresas deste setor pesquisadas por 

Albino, Balice e Dangelico (2009) e Albino et al. (2012). 

Em relação a visão da empresa para o mercado de produtos verdes, concluiu-se que há 

uma clara determinação de aumentar a oferta de tais produtos, acreditando-se que é um 

diferencial que tende a ser mais buscado pelos consumidores. Não obstante, para os produtos 

da área de Cuidados com a Saúde, a demanda por tais atributos do produto no Brasil 

atualmente é praticamente nula, na visão dos profissionais entrevistados. As exigências 

ambientais nesta área são muito mais relacionadas à operação da empresa que ao produto 

propriamente dito. Este resultado indica que o desenvolvimento de produtos eletromédicos 

verdes foi motivado pelas políticas da matriz internacional, que, por sua vez, estabelece tais 

políticas porque já opera em mercados nos quais as pressões legais, os incentivos do poder 

público e mesmo a demanda dos consumidores estão mais presentes (mercado europeu). 

Algumas características interessantes que merecem ser ressaltadas no caso da empresa 

avaliada são:  

 A adoção de diversas abordagens estratégicas ambientais em seus produtos e processos, 

fornecendo suporte para o desenvolvimento de produtos verdes;  

 A integração das preocupações ambientais na função de P&D da organização; 

 A definição clara de um conceito e dos critérios utilizados para classificar um produto 

como “verde”, uma vez que não há um consenso na literatura sobre quais aspectos 

ambientais devem ser considerados, conforme exposto no Quadro 5; 

 A definição de uma forma para identificar os produtos, incluindo uma definição clara de 

qual é o aspecto ambiental vantajoso do produto;  

 A divulgação de informações relacionadas às partes interessadas;  

 A definição e divulgação de uma meta de vendas para estes produtos. 
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Ao realizar estudos de caso de empresas com unidades de negócio muito 

diversificadas e distintas entre si, evidenciou-se a importância de considerar as 

particularidades de cada negócio, sendo difícil realizar afirmações generalizantes sobre a 

empresa, já que diferenças significativas podem existir em negócios distintos dentro da 

própria organização. 

Em relação ao método da pesquisa, os resultados reforçam a importância da utilização 

de múltiplas fontes de evidência. Além da utilização de mais de um documento como fonte de 

evidência para a pesquisa documental, tal como realizado neste trabalho em que se usou o 

relatório de sustentabilidade e o website da empresa, a complementação dos resultados com 

dados primários, que neste caso foram obtidos por meio das entrevistas, também mostrou-se 

importante. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar da difusão das práticas de gestão ambiental e sustentabilidade no meio 

empresarial (e particularmente na indústria) observada nos últimos anos (ver quantidades de 

certificações ISO 14001, por exemplo), a impressão é de que tais práticas ainda não atingiram 

o core business das organizações, estando muitas vezes situadas perifericamente no contexto 

da empresa, deixando de realizar a sinergia potencial com diversos aspectos do negócio 

(inovação com geração de novos produtos, abertura de novos mercados, redução de custos, 

melhoria da imagem corporativa) e de concretizar os benefícios para a sociedade (menores 

impactos ambientais no consumo, clareza de informações).  

Aparentemente, poucas empresas desenvolveram uma forma efetiva de levar as 

questões ambientais aos seus produtos e fazer uso dos benefícios que tal medida poderia 

trazer, havendo lacunas entre os sistemas de gestão ambiental (como a ISO 14001, que é o 

ponto de partida de muitas empresas), as técnicas para redução de impactos ambientais nos 

produtos (ACV, ecodesign) e as estratégias empresariais mais amplas. 

Acredita-se que há um grande potencial de consolidação das questões ambientais nas 

empresas por meio da integração destas questões com os seus produtos, pois dessa forma as 

empresas passam a “vender” a questão ambiental, e vender é a atividade fim e essencial da 

maioria das organizações em um sistema capitalista, já que possuem fins lucrativos. E esta 

integração tende a forçar a empresa a adotar outras medidas ambientais “para trás” do 

produto: nos processos internos, nos fornecedores, estendendo os temas ambientais para toda 

a sua cadeia de suprimentos. 

Como observou Elkington (2012), a sustentabilidade não pode ser definida para uma 

única corporação, mas sim para todo o sistema econômico-social-ecológico, e, desta forma, 

mesmo que todas as empresas adotassem as melhores práticas ambientais e sociais, o mundo 

ainda assim estaria caminhando na direção da degradação ambiental. Na mesma linha, Veiga 

(2012) ressaltou que o avanço tecnológico na direção de produtos mais sustentáveis por si só 

não é capaz de resolver sozinho o dilema da sustentabilidade, pois a inovação tecnológica 

dificilmente atingirá um nível tal que equacione os problemas de escala; para uma população 

mundial maior e consumindo mais, é essencial que estejam disponíveis produtos mais 

eficientes, mas que sejam acompanhados de outras medidas de abrangência e impacto na 

economia mundial.  
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Mesmo as melhores empresas “serão sustentáveis somente quando as instituições e 

mercados ao redor tiverem sido reprojetados a fim de suportar e promover a sustentabilidade” 

(ELKINGTON, 2012, p. 74). A questão dos produtos verdes exemplifica bem esta situação; 

mesmo que cada vez mais empresas desenvolvam tais produtos, se os mercados não estiverem 

preparados para absorvê-los, o esforço das empresas não resultará em uma situação mais 

sustentável. Assim, outros estudos poderiam ser realizados no sentido de avaliar as 

possibilidades de expansão deste mercado, seja por meio de políticas públicas ou incentivos 

aos consumidores. 

Considerando que muitas empresas ainda são reativas, e não proativas, em relação às 

questões ambientais, novas políticas públicas poderiam ser adotadas no sentido de estimular 

melhorias ambientais nos produtos e serviços. Um exemplo deste tipo de política é a 

priorização de aquisição de produtos verdes por parte do poder público, ou mesmo a geração 

de benefícios fiscais para estes produtos, como alíquotas de impostos reduzidas. Estudos 

futuros poderiam analisar a viabilidade de tais políticas, e mesmo elucidar exemplos bem 

sucedidos já adotados. 

Para as empresas que pretendem investir no desenvolvimento de produtos verdes, este 

trabalho procurou trazer uma contribuição ao expor a forma como uma empresa realizou este 

processo. Alguns passos fundamentais que merecem ser destacados são: a criação de um 

programa com a definição de critérios claros e evidenciáveis; o estabelecimento de objetivos e 

metas atreladas à estratégia mais ampla da empresa, de forma a envolver toda a organização; a 

necessidade de estruturar estratégias ambientais para dar suporte ao programa, como a 

sustentabilidade de fornecedores. Futuros estudos poderiam trazer exemplos de outras 

organizações, ou expandir a análise para outras divisões de negócio de organizações 

diversificadas, e mesmo propor um framework para o estabelecimento de um programa de 

desenvolvimento de produtos verdes. 
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