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RESUMO 

 

A indústria automotiva é conhecida por desenvolver metodologias que, 

posteriormente, são adotadas por empresas de outros setores. A crescente 

preocupação com a preservação do meio ambiente tem estimulado as grandes 

montadoras a disseminar, para seus fornecedores, a importância da adoção de 

práticas ambientais, entre elas o Sistema de Gestão Ambiental. Tal mobilização 

sugere que as empresas estejam no caminho certo para alcançar um elevado 

nível de Ecologia Industrial. O objetivo dessa pesquisa é analisar a Ecologia 

Industrial no setor automotivo brasileiro, por meio do atendimento aos requisitos 

do Sistema de Gestão Ambiental. Em específico visa: identificar os tipos de 

Ecologia Industrial e suas variáveis; avaliar a utilização de recursos da Ecologia 

Industrial e o atendimento a cada requisito de Sistema de Gestão Ambiental e; 

verificar a relação entre Sistema de Gestão Ambiental com os níveis evolutivos 

de Ecologia Industrial. A metodologia de pesquisa adotada para alcançar esse 

objetivo foi a survey em empresas do setor automotivo brasileiro, com 

certificação ISO 14001. Os resultados apontaram indícios de que as empresas 

estão posicionadas no estágio inicial da escala evolutiva da Ecologia Industrial. 

A principal contribuição dessa pesquisa reside na elaboração do modelo das 

relações dos constructos, Sistema de Gestão Ambiental e tipos de Ecologia 

Industrial que podem medir as contribuições e as relações dos respectivos 

constructos, para empresas certificadas ISO 14001 do setor automotivo ou 

mesmo fora dele. 

 

Palavras-chave: Ecologia Industrial, Sistema de Gestão Ambiental, Setor 

automotivo. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The automotive industry is known to develop methodologies and practices that, 

subsequent, they are adopted by companies of other sectors. The growing 

concern about environmental preservation has encouraged vehicle manufactures 

to extend environmental practices to their suppliers, among them the 

Environmental Management System. Such mobilization suggests that companies 

would be in the right way to achieve high level of Industrial Ecology. This research 

objective is to analyze Industrial Ecology in the Brazilian automotive sector, 

through the compliance with the Environmental Management System 

requirements. Specifically aims: to identify types of Industrial Ecology and its 

variables; to assess the use of Industrial Ecology resources and compliance for 

each Environmental Management System requirement and; to verify the relation 

of Environmental Management System with the evolutive levels of Industrial 

Ecology. The method adopted to reach this objective was a survey in companies 

of Brazilian automotive sector. The results have shown signs that companies are 

at initial level in the evolutive scale of Industrial Ecology. The main contribution 

of this research consists in developing a relation model of constructs, 

Environmental Management System and types of Industrial Ecology that can 

measure the contributions and relations of the respective constructs for 

companies inside and outside the automotive sector.   

 

Keywords: Industrial Ecology, Environmental Management System, Automotive 

sector. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Nesse capítulo é apresentada a contextualização, a delimitação do tema, 

problemas e perguntas de pesquisa, objetivos, justificativa e estrutura da 

dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A globalização dos setores industriais e o crescimento do consumo de 

bens duráveis têm contribuído com o desenvolvimento econômico de alguns 

países. Nesse contexto, o Brasil é destaque no setor automotivo como o 8º maior 

produtor mundial de veículos e o 4º maior mercado interno (ANFAVEA, 2016).  

 Concomitantemente, a evolução da consciência ambiental que tem criado 

uma demanda crescente por produtos ambientalmente amigáveis, também 

pressiona as empresas quanto aos processos utilizados para transformação de 

recursos naturais em produtos (MASSOTE e SANTI, 2013). Tal mudança reduz 

a disponibilidade de recursos naturais e, consequentemente, tem um impacto em 

custos de matéria-prima e água, assim como na emissão de efluentes e no 

descarte de resíduos (SEVERO et al., 2016).   

Esse fenômeno verificado nas pesquisas está alinhado ao conceito de 

Ecologia Industrial. O termo Ecologia Industrial (EI) faz uma analogia entre os 

sistemas industriais e os ecossistemas naturais, de forma a sugerir que a partir 

da compreensão e aprendizado sobre os sistemas naturais seja possível projetar 

e desenvolver sistemas industriais mais sustentáveis (DESPEISSE et al., 2012). 

Por definição, a EI estuda os fluxos de materiais e energia nas atividades 

industriais e de consumo, além dos impactos ambientais causados pelo 

descarte, no uso e na transformação desses recursos (WHITE, 1994).  

Para isso, a EI dispõe de algumas ferramentas que contribuem para sua 

evolução. O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma delas e tem sido foco 

de muita atenção nos últimos anos (CAMPOS, 2012). As empresas podem 

utilizar seus SGA como ferramenta de apoio para alcançarem níveis desejáveis 

de desempenho ambiental (DESPEISSE et al., 2012). Para isso, a ISO 14001 é 

uma norma internacional que especifica os requisitos de um SGA (CAMPOS et 

al., 2015). Desde o lançamento da primeira versão, em 1996, a quantidade de 

empresas certificadas por essa norma tem crescido continuamente (BANSAL e 

HUNTER, 2003; BALZAROVA e CASTKA, 2008). 
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 Para a realização dessa pesquisa foi selecionado o setor automotivo 

brasileiro, pela sua relevância socioeconômica para o país. Foram abordados os 

temas EI e SGA, de forma a verificar a relação entre o SGA e os níveis evolutivos 

de EI. 

  

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O setor automotivo é um segmento industrial importante para a economia 

brasileira, pois foi responsável diretamente por 23% do PIB industrial em 2014, 

o que correspondeu a 5% do PIB total no mesmo período (BRASIL, 2015). São 

65 fábricas distribuídas em 11 estados, que empregam 1,5 milhão de pessoas 

direta e indiretamente, com capacidade instalada para produzir até 4,5 milhões 

de unidades por ano, o faturamento em 2014 foi de US$ 95,5 bilhões e a geração 

de tributos, em 2013, foi US$74,5 bilhões (ANFAVEA, 2016). 

O estado de São Paulo foi escolhido por ser a unidade da federação mais 

industrializada do Brasil. Além disso, trata-se do estado com a maior quantidade 

de empresas certificadas ISO 14001, são 719 no total de 1.421 certificações em 

todo o Brasil (INMETRO, 2016). 

Esses números expressivos demonstram a relevância socioeconômica do 

setor automotivo para o Brasil, com destaque para o estado de São Paulo. Isso 

motivou a delimitar o campo dessa pesquisa às indústrias de autopeças situadas 

no estado de São Paulo, pertencentes à primeira camada de fornecimento, ou 

seja, empresas que tenham relação comercial direta com as montadoras de 

veículos. 

 

1.3 PROBLEMA E PERGUNTAS DE PESQUISA 

Foram identificadas oito pesquisas que relacionam os conceitos de EI e 

SGA. Geralmente, a implantação de um SGA é uma importante iniciativa para 

evolução da EI. (MARSTRANDER et al., 2000; BIRKIN, 2001; ROSEN et al., 

2001; KORHONEN et al., 2004; NING et al., 2007; LÜ et al., 2011; YU et al., 

2014; OLIVEIRA NETO et al., 2015).  

Birkin (2001) citou que SGA e EI contribuem para melhorar a eficiência 

ambiental dos negócios. O estudo desenvolvido por Rosen et al. (2001) verificou 

que empresas foco têm envolvimento moderado com o SGA de seus 

fornecedores, em busca de estabelecer uma EI na indústria de eletrônicos. 
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Korhonen et al. (2004) citaram que o SGA tem como foco a visão individual da 

empresa, enquanto que o conceito de EI abrange todo o ecossistema.  

Em estudos desenvolvidos na área educacional, Marstander et al. (2000) 

citaram que o SGA é um elemento importante para a EI, assim como Ning et al. 

(2007) mencionaram artigos e livros publicados por alunos da Universidade de 

Wuhan sobre EI que abordam o SGA e a certificação ISO 14001.  

Lü et al. (2011) verificaram um SGA que integrava todas as empresas dos 

distritos eco-industriais estudados. O estudo de Yu et al. (2014) também concluiu 

que a certificação de um sistema integrado dos distritos eco-industriais 

estudados foi o primeiro passo para a eco-transformação dos distritos industriais 

TEDA e DDA, na China. Por fim, Oliveira Neto et al. (2015) salientaram que as 

empresas automobilísticas que trabalham em EI tendem a exigir de seus 

fornecedores um SGA certificado. 

Entretanto, foi verificada ausência de estudo que tenha feito análise da 

relação entre SGA e a tipologia da EI. A EI apresenta níveis evolutivos, 

classificados por Graedel (1994) como tipo I, II e III, conforme será apresentado 

na figura 3. Com base nessa lacuna identificada e na delimitação desse estudo 

em empresas da primeira camada de fornecimento do setor automotivo 

brasileiro, são sugeridas as seguintes perguntas: 

(i) Como estão relacionadas as atividades ambientais das empresas com 

os tipos de EI? Ou seja, os fluxos de energia, material e resíduo atuam em ciclos 

abertos, semi-abertos ou fechados? 

(ii) Qual o grau de atendimento aos requisitos do SGA pelas empresas? 

(iii) Existe relação entre SGA e os tipos de EI? 

 

1.4 OBJETIVOS 

Para responder as questões acima, são considerados os seguintes 

objetivos: 

 

 

1.4.1Objetivo geral 

Analisar a EI no setor automotivo brasileiro, por meio do atendimento aos 

requisitos de SGA em empresas certificadas ISO 14001 da primeira camada de 

fornecimento. 
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1.4.2 Objetivo específico 

 Realizar a revisão bibliométrica e sistemática sobre os tipos de EI e suas 

variáveis, assim como dos requisitos de SGA; 

 Avaliar o grau de utilização de recursos da EI e o grau de atendimento a 

cada requisito de SGA; 

 Verificar a relação entre SGA com os níveis evolutivos de EI. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

As questões ambientais têm sido incorporadas nas decisões estratégicas 

e operacionais pelas empresas (CAMPOS, 2015). Com isso, implantar um SGA 

pode proporcionar diversos benefícios, motivados por fatores externos como: 

melhorar a imagem da empresa; demanda de mercado ou clientes; ou buscar 

uma melhor comunicação com os stakeholders (HILLARY, 2004; POTOSKI e 

PRAKASH, 2004). Fatores internos também proporcionam benefícios como: 

melhoria da gestão organizacional e elevar a motivação dos funcionários 

(LAWRENCE et al., 2002). 

O foco de um SGA está nos processos internos da empresa, portanto 

apresentar a relação desta ferramenta com os tipos de EI contribui para ressaltar 

a sua relevância na melhoria do ecossistema para as futuras gerações.  

Desta forma, justifica-se a realização dessa pesquisa que consiste em 

apresentar uma análise da EI no setor automotivo brasileiro, assim como verificar 

a relação dos seus tipos com o SGA. 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esse trabalho é subdividido em sete capítulos, conforme a seguinte 

descrição:  

Capítulo 1 – Introdução, nesse capítulo apresenta-se a contextualização, 

a delimitação do tema, a identificação dos problemas e elaboração das 

perguntas de pesquisa, os objetivos, as justificativas e a estrutura da dissertação. 

Capítulo 2 – Metodologia de pesquisa científica, que explica os 

procedimentos e métodos adotados para a realização dessa pesquisa. 

Capítulo 3 - Revisão bibliométrica e sistemática da literatura sobre a 

relação de SGA com a tipologia da EI  
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Capítulo 4 – Teste de face para validação do instrumento de pesquisa. 

Serão apresentados os resultados do teste de face com os especialistas, 

realizadas as análises e a discussão preliminar. 

Capítulo 5 – Resultados, apresentação dos resultados conforme 

tratamento dos dados por meio do Software PLS.  

Capítulo 6 – Discussão dos resultados após tratamento dos dados.  

Capítulo 7 – Conclusões.  

As referências bibliográficas finalizam o presente trabalho.  
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo é apresentado o método de pesquisa utilizado no 

desenvolvimento deste trabalho. Trata-se de uma pesquisa confirmatória, com 

abordagem qualitativa e quantitativa. Pesquisa do tipo confirmatória ou 

explanatória é recomendada por Forza (2002) quando o conhecimento de um 

fenômeno tem sido articulado de forma teórica, utilizando conceitos bem 

definidos, modelos e proposições. 

Quanto ao tipo de abordagem, Creswell (1994) cita que o objetivo da 

pesquisa qualitativa é analisar e interpretar o objeto de estudo com maior 

detalhamento, não possibilitando a generalização dos resultados. Já a 

abordagem quantitativa confronta testes estatísticos para verificar se as 

hipóteses teóricas são legítimas ou não. Para Bryman (1995), são destacadas 

na abordagem quantitativa quatro características: 

(i) Mensurabilidade: As variáveis a serem analisadas precisam ser 

mensuráveis e estarem bem definidas; 

(ii) Causalidade: Procura explicar como os fenômenos ou eventos 

acontecem, por meio da relação de causa e efeito entre a variável 

dependente (efeito) e as variáveis independentes (causas); 

(iii) Generalização: Por meio de uma amostra significativa, ou seja, de 

tamanho grande e variada para representar a população, os 

resultados obtidos podem ser generalizados para além dos limites 

da pesquisa;   

(iv) Replicação: Possibilita que um pesquisador replique uma pesquisa 

de outro com a finalidade de verificar a validade inicial. 

Este trabalho foi dividido em três etapas. A primeira etapa consistiu em 

realizar uma pesquisa bibliométrica e sistemática nas bases de dados. Desta 

forma, foi possível identificar as definições dos tipos de EI e os requisitos de SGA 

abordados na literatura para elaboração do instrumento de pesquisa a ser 

apresentado para avaliação no teste de face.  

A segunda etapa foi aplicação de um teste piloto por meio de um teste de 

face com especialistas, para validação do instrumento de pesquisa. A terceira 

etapa realizada foi a aplicação de uma survey em empresas da primeira camada 

de fornecimento do setor automotivo brasileiro. 
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2.1 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA E SISTEMÁTICA 

Inicialmente foi realizada uma busca em artigos científicos publicados que 

abordaram os temas EI e SGA, com o objetivo de identificar uma lacuna de 

pesquisa a ser explorada. Com isso, foi possível desenvolver o estudo 

bibliométrico.  

A bibliometria é a área de estudo que usa métodos matemáticos e 

estatísticos para investigar e quantificar os processos de comunicação escrita. 

(PRITCHARD, 1969). Assim, a utilização de métodos quantitativos na busca por 

uma avaliação objetiva da produção científica é o ponto central da bibliometria. 

Foram considerados os seguintes parâmetros para a busca dos artigos: 

(i) palavras-chave e suas cognatas; (ii) bases de busca e; (iii) critério de seleção. 

(i) Palavras-chave: Ecologia Industrial, Simbiose Industrial, Sistema de 

Gestão Ambiental, ISO 14001, Industrial Ecology, Eco-industrial Park, Industrial 

Symbiosis, Environmental Management System. 

Essas palavras foram agrupadas de forma a associar os conceitos de EI 

e SGA, considerando suas cognatas nos idiomas português e inglês. Os 

agrupamentos das palavras estão apresentados no quadro 1: 

Quadro 1 - Agrupamento das palavras-chave 

Idioma Agrupamento 

Inglês 

“Industrial Ecology”And“ISO 14001” 

“Eco-industrial Park”And“ISO 14001” 

“Eco-industrial Park”And“Environmental Management 
System” 

“Industrial Ecology”And“Environmental Management 
System” 

“Industrial symbiosis”And“ISO 14001” 

“industrial symbiosis”And“Environmental management 
system” 

Português 

“Simbiose industrial”And“ISO 14001” 

“Simbiose industrial”And“Sistema de Gestão Ambiental” 

“Ecologia Industrial”And“ISO 14001” 

“Ecologia Industrial”And“Sistema de Gestão Ambiental” 
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(ii) Bases de busca: Para buscar os artigos publicados sobre os temas da 

pesquisa, foram utilizadas as seguintes bases: Science Direct, Capes, Ebsco, 

ProQuest, Emerald, Scielo, Scopus e Google Acadêmico. 

Em adicional, foram pesquisados artigos no site do Journal of Industrial 

Ecology. Esse periódico não estava disponível nas bases citadas. O fator de 

impacto deste periódico é 3.227 em novembro de 2015.  

(iii) Critério de seleção: O critério de seleção adotado considerou artigos 

que associam os conceitos de EI e SGA. Como resultado, 8 dos 35 artigos 

disponíveis nas bases pesquisadas associam estes dois conceitos. Após a 

análise sistemática destes artigos, foram identificadas 9 variáveis de recursos da 

EI e 17 requisitos de um SGA. Essas 26 variáveis compõem o instrumento de 

pesquisa apresentado para avaliação dos especialistas no teste de face. 

  

2.2 APLICAÇÃO DO TESTE PILOTO – VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTAS 

A segunda etapa desta pesquisa foi a realização do teste piloto, que 

permitiu testar o instrumento de pesquisa, verificar a qualidade dos dados 

apurados e fazer eventuais ajustes antes da aplicação do instrumento em campo 

(FORZA, 2002). 

A validação do instrumento de pesquisa foi feita por meio de teste de face, 

que consiste em uma análise crítica de conteúdo por especialistas para verificar 

se estas informações estão apropriadas para a aplicação na prática 

organizacional (MOSIER, 1947 apud PASQUALI, 2007). Desta forma, foram 

apresentadas as 26 variáveis levantadas na literatura para quatro especialistas, 

com o intuito de verificar a aderência desse levantamento com as práticas no 

setor automotivo brasileiro.  

O primeiro especialista selecionado é um Engenheiro Sanitarista, com 

especialização em Segurança do Trabalho. Tem experiência de 33 anos no setor 

automotivo e há 14 anos é Gerente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. 

O segundo especialista é um Engenheiro de Produção, com pós-

graduação em Engenharia Mecânica. Trabalha em empresas de autopeças há 

29 anos e há 18 anos ocupa o cargo de Gerente da Qualidade, responsável pela 

manutenção dos sistemas de gestão da Qualidade e Ambiental. 
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O terceiro especialista é Engenheiro Mecânico, com especialização em 

Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Tem experiência de 19 anos no setor 

automotivo e há 13 anos é Gerente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. 

O quarto especialista é Engenheiro Ambiental, com Mestrado em 

Tecnologias Ambientais. Atualmente trabalha em empresa do setor automotivo 

como Supervisor de Meio Ambiente e tem mais de 12 anos de experiência com 

o SGA.  

 

2.3 APLICAÇÃO DE SURVEY 

Após a validação do instrumento de pesquisa e elaboração do 

questionário, o pesquisador foi a campo para coletar os dados necessários para 

a survey. 

Para Forza (2002), a pesquisa tipo survey envolve a coleta de informações 

por meio de indivíduos sobre eles mesmos ou sobre as organizações as quais 

eles pertençam, utilizando instrumentos para coleta de dados. No caso desta 

pesquisa foi utilizado um questionário estruturado para obter as informações de 

campo. Para Bryman (1989), o questionário estruturado é um meio adequado 

para coleta de dados em pesquisas deste tipo. A survey é aplicada em pesquisa 

de abordagem quantitativa e permite confirmar ou não, de maneira estatística, 

as hipóteses testadas (THIETART et al., 2001). As atividades macro para a 

realização de uma survey são divididas em seis etapas, conforme a figura 1. 

Figura 1 - Etapas para realização de uma survey 

 

Fonte: Adaptado de Forza (2002). 

Os dados coletados em campo foram analisados por meio da Modelagem 

de Equações Estruturais (Estrutural Equation Modeling – SEM), de modo a 
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verificar existência de relação causal entre os constructos testados. Este tipo de 

modelagem pode ser baseado em covariância ou em correlações. Quando a 

análise é por covariância tem-se por pressuposto a normalidade multivariada, no 

caso da análise por correlação é admissível o uso de dados com diversas 

distribuições (HAIR et al., 2014). O cálculo do tamanho mínimo da amostra foi 

realizado por meio do software GPower 3.1, para verificar a quantidade de 

respondentes necessários (WESTLAND, 2010). 

Na sequência, foi utilizado o software PLS – PM 2.0 para o ajuste do 

modelo. Para isso, foram seguidos os oito procedimentos organizados e 

definidos por Ringle et al. (2014), conforme estão apresentados no quadro 2. 
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Quadro 2 – Síntese do ajuste de modelos no SmartPLS 
Indicador Propósito Valores referenciais / critério Referências 

1.1. AVE Validades convergentes AVE > 0,50 
HENSELER; RINGLE e SINKOVICS 
(2009) 

1.2. Cargas cruzadas Validade discriminante 
Valores das cargas maiores nas VLs 
originais do que em outras 

CHIN, 1998 

1.3. Critério de Fornell e Larcker 
Correlação Desatenuada (vide texto) 

Validade discriminante 

Compara-se as raízes quadradas dos 
valores das AVE de cada constructo 
com as correlações de Pearson entre 
os constructos (ou variáveis 
latentes). As raízes quadradas das 
AVE devem ser maiores que as 
correlações dos constructos. 

FORNELL e LARCKER (1981) 

1.4. Alfa de Cronbach e 
Confiabilidade Composta 

Confiabilidade do modelo 
AC > 0,70 
CC > 0,70 

HAIR et al. (2014) 

1.5. Teste t de Student 
Avaliação das significâncias das 
correlações e regressões 

t ≥ 1,96 (H0: =0 e =0) HAIR et al. (2014) 

2.1. Avaliação dos coeficientes de 
determinação de Pearson (R2) 

Avaliam a porção da variância das 
variáveis endógenas, que é explicada 
pelo modelo estrutural. 

Para a área de ciências sociais e 
comportamentais, R2=2% seja 
classificado como efeito pequeno, 
R2=13% como efeito médio e 
R2=26% como efeito grande 

COHEN (1988) 

2.2. Tamanho do efeito (f2) ou 
indicador de Cohen 

Avalia-se quanto cada constructo é 
“útil” para o ajuste do modelo. 

Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 
considerados pequenos, médios e 
grandes. 

HAIR et al. (2014) 

2.3. Validade preditiva (Q2) ou 
indicador de Stone-Geisser 

Avalia a acurácia do modelo ajustado Q2 > 0 HAIR et al. (2014) 

2.4. Coeficiente de caminho ( Avaliação das relações causais 
Interpretação dos valores à luz da 
teoria. 

HAIR et al. (2014) 

Fonte: Ringle; Silva e Bido (2014, p.70)
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O modelo inicial a ser analisado está ilustrado na figura 2. Os constructos, 

identificados com os círculos em azul, recebem apenas uma seta. O mesmo se 

aplica para as variáveis observadas, identificadas com os retângulos em 

amarelo. Isso implica que há apenas um preditor para cada construto e variável 

(RINGLE, SILVA e BIDO, 2014). 

Figura 2 – Modelo inicial com construtos e variáveis observadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com os dados coletados em campo foi possível testar esse modelo 

proposto, promover eventuais ajustes e, então, mensurar a relação entre as 

variáveis observadas com seus respectivos constructos e entre o SGA com cada 

nível da EI, tipo I, II e III. 
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO DA LITERATURA 

 Nessa seção serão expostos os conceitos de EI e SGA, a relação 

estabelecida entre eles, além das variáveis e tipos da EI. 

 

3.1 CONCEITOS PRELIMINARES 

 Na sequência serão expostas as definições dos temas EI e SGA. 

 

3.1.1 Ecologia Industrial 

O termo Ecologia Industrial foi criado por Frosch e Gallopoulos, em 1989, 

em um artigo científico americano sobre estratégias de manufatura 

(EHRENFELD, 2004). Assim, o ecossistema industrial deve ser: “um sistema 

onde o consumo de energia e materiais são otimizados, a geração de resíduos 

minimizada e o efluente de um processo serve como matéria-prima para outro”.  

(FROSCH e GALLOPOULOS, 1989). 

A definição de EI foi complementada por White (1994), que introduziu a 

função do consumidor nesse contexto e enfatizou os aspectos socioeconômicos: 

“o estudo dos fluxos de materiais e energia nas atividades industriais e de 

consumo, os efeitos desses fluxos no meio ambiente e a influência dos fatores 

políticos, regulatórios e socioeconômicos nestes fluxos, no uso e na 

transformação desses recursos”. (WHITE, 1994). 

Desde então, este conceito tem obtido amplo reconhecimento, por meio 

da análise do sistema industrial de forma sistêmica, abordando seus produtos, 

resíduos e a interação destes com o meio ambiente (GIANNETTI e ALMEIDA, 

2012). Por consequência, começam a surgir os conceitos corporativos de 

cidadania, responsabilidade social e gestão ambiental (MATTEN e CRANE, 

2005; HIBBITT e KAMP-ROELANDS, 2002). 

Os stakeholders tiveram relevante destaque nesta mudança, exigindo por 

mais práticas ambientalmente responsáveis nos negócios (HART, 1995). Isto 

desencadeou a adoção de políticas ambientais mais rigorosas e, atualmente, o 

desempenho de sustentabilidade das empresas é questão de sobrevivência e 

contribui para obtenção de benefícios em diversos aspectos como: (i) redução 

de custos em longo prazo; (ii) atendimento às exigências regulatórias; (iii) 

preservação de recursos naturais e; (iv) melhorar a imagem da empresa 

(DESPEISSE et al., 2012). 
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Com a visão do ecossistema, Graedel (1994) definiu três modelos de EI e 

seus níveis evolutivos, que estão descritos na sequência e ilustrados na figura 

3.  

- Tipo I - Fluxo linear de recurso: refere-se à ecologia com forte 

dependência de recursos externos, assumindo que o meio ambiente tem 

capacidade infinita para produzir, fornecer recursos e assimilar a geração de 

resíduos.   

- Tipo II - Fluxo de recursos parcialmente cíclico: considera certo grau de 

circulação no sistema, o qual é capaz de reduzir a entrada e saída de recursos 

necessários no processo.  

- Tipo III - Fluxo cíclico de recursos: apresenta nível de autossuficiência 

em ciclo fechado, onde os resíduos gerados em um processo P1 se transformam 

em recursos na entrada de outro processo P2. 

Figura 3 – Tipos de Ecologia Industrial 

Fonte: Adaptado de Graedel (1994). 

 

Em complemento ao modelo desenvolvido por Graedel (1994), Korhonen 

et al. (2004) sugeriram que seja considerado o Ecossistema Industrial Tipo III na 

tipologia dos ecossistemas, conforme é ilustrado na figura 4. O ecossistema 

industrial difere do ecossistema natural tipo III, pois requer entrada de recursos 

e descarte de resíduos, mas que pode ser direcionado a reduzir o seu impacto 

ambiental, por meio do desenvolvimento de cooperação entre empresas para 

reciclagem de materiais e geração de energia elétrica, de modo a manter o uso 

sustentável de recursos naturais renováveis. 
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Figura 4 – Tipologia dos ecossistemas 

Fonte: Adaptado de Korhonen et al. (2004). 

 

Dando sequência aos estudos de EI, Despeisse et al. (2012) desenvolveu 

um fluxo de material, energia e resíduo, que contribui para identificar a potencial 

interação entre os processos ou empresas para recuperação de materiais 

descartados e energia dissipada. Esse fluxo está ilustrado na figura 5. 

 

 

Figura 5 – Fluxo de material, energia e resíduo. 
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Fonte: Adaptado de Despeisse et al. (2012) 

A EI envolve um conjunto de ferramentas que contribuem para a 

implantação de práticas no ambiente industrial. O estudo conduzido por 

Korhonen et al. (2004) considera a Análise de Ciclo de Vida (ACV) como a 

ferramenta mais utilizada na EI e que é aplicada para rastrear os fluxos de 

energia e material ao longo do ciclo de vida do produto, contribuindo com: o 

desenvolvimento de uma política de negócio ambiental estratégico;  

estabelecimento de objetivos e metas específicas; identificação de tarefas e 

responsabilidades na organização durante o ciclo de vida; a comunicação com 

as organizações de ciclo de vida e seus stakeholders, as estruturas de gestão e 

organizacional. 

No estudo desenvolvido por Lu et al. (2011), as práticas da EI adotadas 

em parques eco-industriais na China são: Produção mais limpa; Eco-design e; 

SGA, por meio da certificação ISO 14001.  

Para Yu et al. (2014), o desenvolvimento de parques eco-industriais tem 

reforçado as relações entre setores industriais, com a intenção de gerar um 

maior agrupamento de empresas nos parques industriais mistos. As práticas da 

EI utilizadas nos parques eco-industriais estudados são: SGA, por meio da 

certificação ISO 14001; reciclagem de resíduo sólido industrial e resíduos 

perigosos; tratamento do efluente industrial; redução de emissões de gases 

(SO2) e; redução no consumo de energia. 
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Desta forma, foi verificado que o conceito de EI tem sido abordado e 

desenvolvido em pesquisas científicas, assim como sua aplicação nos setores 

industriais. 

 

3.1.2 Sistema de Gestão Ambiental 

Define-se como Sistema de Gestão Ambiental a parte do sistema de 

gestão de uma organização utilizado para desenvolver e implementar sua 

política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais (NBR ISO 14001, 

2004). O SGA é adotado pelas empresas para atuarem de maneira estruturada 

sobre suas operações, assegurando assim a proteção do meio ambiente 

(OLIVEIRA, SERRA e SALGADO, 2010).  

O objetivo do SGA é estabelecer controles e reduzir continuamente os 

impactos ambientais gerados na atividade empresarial (ROWLAND-JONES; 

CRESSER, 2005). Em adicional, ele auxilia na identificação de problemas e 

soluções ambientais, promovendo de maneira sistêmica a melhoria contínua dos 

processos (PEROTTO et al., 2008).  

A ISO 14001 é a Norma de SGA mais reconhecida no mundo, sua primeira 

edição foi publicada em 1996 (GIBSON e TIERNEY, 2011). A quantidade de 

certificações ISO 14001 emitidas no Brasil aumenta a cada ano, conforme é 

apresentado no gráfico 1 (INMETRO, 2016). 

 

Gráfico 1 – Quantidade de certificados emitidos por ano. 

 

Fonte: Dados de INMETRO (2016). 

A Norma ISO 14001 é baseada no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Na 

fase de Planejamento são estabelecidos os objetivos e processos necessários 
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para atingir os resultados em concordância com a política ambiental da 

organização. A fase de Execução refere-se à implantação dos processos. Na 

Verificação, são monitorados e reportados os resultados dos processos em 

conformidade com a política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e 

outros. Por fim, a fase Ação é tomar as devidas medidas de modo a 

continuamente melhorar o desempenho do SGA (ANGELL e KLASSEN, 1999). 

A Norma ABNT NBR ISO 14001:2004 é constituída por 4 capítulos, sendo 

que os requisitos para o SGA se encontram no capítulo 4, conforme estão 

apresentados no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Requisitos da ISO 14001:2004 

Ciclo 
PDCA 

4.1 Requisitos Gerais 

P 

4.2 Política Ambiental 

4.3 Planejamento 

4.3.1 Aspectos Ambientais 

4.3.2 Requisitos legais e outros 

4.3.3 Objetivos, metas e programa 

D 

4.4 Implementação e operação 

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

4.4.2 Competência, treinamento, conscientização 

4.4.3 Comunicação 

4.4.4 Documentação 

4.4.5 Controle de documentos 

4.4.6 Controle operacional 

4.4.7 Preparação e resposta às emergências 

C 

4.5 Verificação e ação corretiva 

4.5.1 Monitoramento e medição 

4.5.2 Avaliação de atendimento a requisitos legais e outros 

4.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva 

4.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria Interna 

A 4.6 Análise pela administração 

Fonte: Adaptado de Gibson e Tierney (2011) 

 

Com isso, Matthews (2003) associou o ciclo PDCA aos requisitos da 

Norma ISO 14001, conforme segue: 
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(i) Planejamento: políticas ambientais, impactos e metas ambientais;  

(ii) Execução: atividades ambientais e documentação ambiental;  

(iii) Verificação: auditorias e avaliação de desempenho ambiental;  

(iv) Ação: treinamento ambiental e comunicação ambiental. 

Desta forma, a Norma ISO 14001 aborda relevantes temas ambientais, 

como: a gestão dos aspectos ambientais; o atendimento às leis e requisitos 

vigentes e; promove a melhoria contínua por meio de objetivos e metas 

ambientais. Em termos gerais, são estimuladas iniciativas para redução do 

impacto ambiental tanto pelo consumo de energia elétrica, água e insumos, 

como pelo descarte de resíduos.  

 

3.2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA E SISTEMÁTICA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE 

ECOLOGIA INDUSTRIAL E SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Na sequência serão apresentadas a revisão bibliométrica e sistemática 

sobre a relação entre EI e SGA, com o levantamento das variáveis da EI. 

3.2.1 Revisão bibliométrica sobre a relação entre Ecologia Industrial e Sistema 

de Gestão Ambiental 

Após realização de buscas nas bases de pesquisa, foram encontrados 8 

artigos científicos publicados que associavam os conceitos de EI e SGA.  Com 

isso, foi possível estratificar os dados bibliométricos, conforme a quantidade de 

publicações por ano, por país, por periódico, por segmento e as metodologias de 

pesquisa aplicadas. 

Desta forma, foi verificado que os artigos que associam esses dois temas 

foram publicados nos últimos 15 anos, em média um artigo é publicado a cada 

dois anos desde 2000. Esta distribuição temporal é apresentada no Gráfico 2. 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Publicações por ano. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto aos países onde foram realizadas as pesquisas, é possível notar 

predominância da China, correspondendo a 37,5% do total de publicações. Nota-

se que o tema tem sido abordado em quatro continentes: Ásia, América, Europa 

e Oceania. Isto demonstra o interesse mundial sobre o assunto, apesar de ser 

pouco explorado até o momento. Essa distribuição é apresentada no gráfico 3. 

Gráfico 3 – Publicações por país. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O periódico que mais publicou artigos sobre estes temas foi o Journal of 

Industrial Ecology, 4 artigos, o que corresponde a 50% do total. Essa 
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predominância pode ser justificada devido a ser o principal tema no escopo 

desse editorial. Os demais artigos foram publicados um em cada periódico, 

conforme apresentado no gráfico 4. 

Gráfico 4 – Publicações por periódico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todos os artigos estudados são de natureza empírica, com objetivo 

exploratório. As metodologias de pesquisa mais utilizadas foram estudo de caso 

e survey, o que era esperado já que essas são as metodologias mais adotadas 

em pesquisa exploratória. A coleta de dados nos estudos de caso foi realizada 

por meio de observação em documentos. Para as surveys, duas pesquisas 

utilizaram questionários e uma realizou a coleta de dados por meio de entrevistas 

via telefone com gestores de empresas. Essa distribuição é apresentada no 

gráfico 5. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Metodologia de pesquisa utilizada. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As pesquisas não estão concentradas em um segmento específico. Duas 

pesquisas foram realizadas em Distritos Industriais, formados por empresas de 

diversos segmentos, que buscam estabelecer uma Simbiose Industrial. Também 

foram desenvolvidos dois estudos de caso no setor educacional, com o objetivo 

de analisar como o conceito de EI é abordado em cursos de graduação. A coluna 

denominada “não especifica” refere-se às duas revisões sistemáticas que não 

mencionaram a área estudada. Esta distribuição é apresentada no gráfico 6. 

Gráfico 6 – Publicações por segmento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quanto aos principais autores, foi observado que cada autor escreveu ou 
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momento, não houve continuidade nas pesquisas desenvolvidas ou não foram 

publicadas. 

Por meio da revisão bibliométrica, foi possível estratificar os dados 

relacionados à pesquisa e ilustrar de forma gráfica como é a abordagem nos 

aspectos: temporal, local e metodológico. 

 

3.2.2 Revisão sistemática sobre a relação entre Ecologia Industrial e Sistema de 

Gestão Ambiental 

A relação entre os conceitos de EI e SGA foi observada nos 8 artigos 

identificados na revisão bibliométrica. 

Na área educacional, Marstrander et al. (2000) concluíram que existem 

diferentes maneiras de ministrar um curso de EI na graduação. Os resultados 

indicaram que um curso de EI tem efeitos positivos sobre a capacidade dos 

estudantes para o entendimento holístico de desempenho ambiental de ciclo de 

vida, uma habilidade muito demandada pela indústria. Os autores 

recomendaram aplicação de seminários e workshops, além de parcerias com 

indústria e governo que se mostraram muito efetivas. Por fim, os autores 

consideraram que o SGA é uma ferramenta importante da Ecologia Industrial. 

Em outro estudo, ainda na área educacional, Ning et al. (2007) analisaram 

como o conceito de EI é abordado na Universidade de Wuhan. Artigos e livros 

publicados por alunos da Universidade de Wuhan sobre EI abordaram o SGA e 

a certificação ISO 14001 como importantes ferramentas para evolução do 

ecossistema. 

No segmento de eletrônicos, Rosen et al. (2001) analisaram como as 

empresas fabricantes de computadores estruturaram o relacionamento com 

seus fornecedores referente ao impacto ambiental de seus processos. Os 

resultados indicaram que a maioria das empresas de equipamentos originais 

(OEM) ao invés de administrar os processos de maior impacto ambiental, elas 

transferiram este tipo de trabalho para outras empresas, seus fornecedores. 

Desta forma, empresas foco têm envolvimento moderado com o SGA de 

fornecedores, isto porque buscam melhorar as práticas da gestão ambiental dos 

fornecedores sem formalizar programas para isto. 

Birkin (2001) identificou os aspectos chave para a gestão de meio 

ambiente e considera que o SGA e a EI são iniciativas para melhorar a eficiência 
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ambiental dos negócios. Para Korhonen et al. (2004) as Normas ISO 14001 e 

Eco-Management Audit Scheme (EMAS) têm como principal foco a visão 

individual da empresa, intra-organizacional. Os autores consideraram que a 

abordagem da EI vai além, ela abrange um conjunto de diferentes empresas que 

podem ser encontradas em uma gestão ambiental corporativa, com conceitos 

como gestão do ciclo de vida, gestão da cadeia de suprimentos verde, mas 

também envolvendo os governos locais como as parcerias público-privada. 

A pesquisa de Lü et al. (2011) apresentou um conceito de fluxo de resíduo 

sólido industrial e desenvolveu uma metodologia de análise desse fluxo, de modo 

a auxiliar a gestão sustentável de resíduos. Na escala de Eco-Industrial Parks 

(EIP), os dois casos estudados neste artigo adequaram seus próprios Sistemas 

de Gestão Ambiental e obtiveram a certificação da ISO 14001. Entretanto, na 

perspectiva da EI, observou-se necessidade de melhoria na eficiência da gestão 

de resíduos sólidos industriais.  

Ainda nesta abordagem, Yu et al. (2014) analisaram a origem do 

programa de Eco-Industrial Parks (EIP) na China e levantaram os instrumentos 

disponíveis para que as autoridades locais formatem e promovam o 

desenvolvimento eco-industrial. A pesquisa concluiu que a implantação de SGA, 

por meio da certificação ISO 14001, foi o primeiro passo para a eco-

transformação dos dois EIP estudados, TEDA e DDA. 

Para Oliveira Neto et al. (2015), as empresas do setor automotivo, que 

trabalham em EI, tendem a exigir que seus fornecedores tenham SGA 

certificado, em acordo com as Normas ISO 14001 ou Eco-Management Audit 

Scheme (EMAS). O resultado desta pesquisa considerou que a co-criação do 

produto junto ao cliente auxilia o SGA da empresa, por meio do desenvolvimento 

de projetos para o meio ambiente e da análise de riscos do produto para mitigar 

o impacto ambiental das redes logísticas, visando a EI. 

Com isso, foi possível observar que existe relação entre os conceitos 

pesquisados. O SGA mantém o foco nas atividades internas da empresa, seus 

aspectos e impactos ambientais, enquanto que a EI tem uma abordagem mais 

ampla com a visão do ecossistema. 

No modelo de tipologia da EI desenvolvido por Graedel (1994) foi sugerida 

a classificação dos níveis evolutivos da EI em tipos I, II e III. No tipo I, a 

preocupação com o meio ambiente é mínima, pois se entende que os recursos 
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naturais são ilimitados, assim como a capacidade de absorção de resíduos. É 

realizado o controle do consumo de energia elétrica, de materiais e descarte de 

resíduos, mas sem grandes desdobramentos. Os fluxos de materiais, energia e 

resíduos ocorrem de maneira linear e as poucas ações tomadas são de caráter 

reativo. 

Neste contexto, Marstrander et al. (2000) consideraram no seminário de 

introdução do curso de EI em uma universidade na Noruega, que o SGA 

estabelece mecanismos de controle de recursos, um passo inicial e importante 

para a EI. Birkin (2001) observou, no Reino Unido, que sistemas como o SGA 

utilizam controles de consumo de recursos como ponto de partida para iniciar as 

medições de impacto ambiental. Portanto, foram verificados indícios de que a 

adoção do SGA teve impacto positivo no controle de energia elétrica, de 

materiais e de resíduos, emergindo a primeira hipótese: 

H1: A adoção do SGA por empresas do setor automotivo brasileiro 

tem impacto positivo no controle do consumo de energia elétrica, de 

materiais e descarte de resíduos. 

 

Na EI tipo II, os fluxos de materiais, energia e resíduos trabalham em 

modo semi-cíclico, ou seja, os resíduos gerados são parcialmente recuperados 

por meio de reuso ou reciclagem e existe a preocupação em reduzir o consumo 

de recursos naturais. 

Neste contexto, Rosen et al. (2001) observaram que empresas fabricantes 

de computadores nos EUA recomendaram a seus fornecedores a certificação 

ISO 14001 ou, pelo menos, a adoção de práticas ambientais baseadas em um 

SGA, visando ganhos econômicos e ambientais com a redução do consumo de 

energia elétrica, de materiais e o descarte de resíduos. Ning et al. (2007) 

verificaram a preocupação do governo Chinês na preservação do solo e recursos 

naturais, foram estabelecidas regulamentações específicas de proteção ao meio 

ambiente, então, iniciou-se um movimento crescente de empresas em busca da 

certificação ISO 14001, pois acreditavam que isto poderia gerar muitos 

benefícios como: a redução do consumo de energia, materiais e geração de 

resíduos. Yu et al. (2015) observaram que a implantação de SGA nas empresas 

dos distritos TEDA e DDA, na China, contribuiu para melhorar a eficiência na 

utilização de energia e materiais, além de reduzir em 35% a geração de resíduos 
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sólidos industriais. Assim, foram verificados indícios de que a adoção de SGA 

pelas empresas tem impacto positivo na redução do consumo de energia 

elétrica, de materiais e de resíduos. Desta forma, emerge-se a segunda hipótese: 

H2: A adoção do SGA por empresas do setor automotivo brasileiro 

tem impacto positivo na redução do consumo de energia elétrica, de 

materiais e descarte de resíduos. 

 

No tipo III, o sistema industrial atua preventivamente de modo a não 

causar qualquer impacto à natureza. Assim, os fluxos de materiais, energia e 

resíduos funcionam em ciclo fechado, o único recurso natural extraído é a 

energia solar e não há descarte de resíduos. Isto implica em uma simbiose 

industrial, onde o resíduo de um processo entra como matéria-prima em outro. 

Entretanto, foi notada ausência da relação de SGA com as variáveis do 

tipo III de EI nos trabalhos pesquisados. Isso pode ser justificado devido a serem 

estudos aplicados em campo onde, provavelmente, as indústrias não tenham 

atingido o nível máximo de evolução eco-industrial. Apesar disso, com base nos 

indícios de existência da relação do SGA com a EI nos artigos estudados e no 

modelo teórico de Graedel (1994), replicado por Korhonen et al. (2004) e 

Despeisse et al. (2012), sugere-se a terceira hipótese: 

H3: A adoção do SGA por empresas do setor automotivo brasileiro 

tem impacto positivo na geração de energia elétrica internamente, na 

aquisição de materiais de fontes renováveis e no não descarte de resíduos. 

 Essas hipóteses estão apresentadas na figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6 – Modelo conceitual com as hipóteses 
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3.2.2.1 Variáveis e tipos de Ecologia Industrial 

A tipologia da EI, que caracteriza os tipos I, II e III, é um modelo que foi 

desenvolvido por Graedel (1994) e foi citado nos trabalhos de Korhonen et al. 

(2004) e Despeisse et al. (2012). A classificação quanto ao tipo foi feita de acordo 

com as 9 variáveis da EI identificadas nessa pesquisa e que estão dispostas na 

matriz apresentada no quadro 4. 

Os estudos de Birkin (2001), Rosen et al. (2001), Ning et al. (2011), Yu et 

al. (2014) e Oliveira Neto et al. (2015) citaram as variáveis: controle de consumo 

de energia elétrica; redução do consumo de energia elétrica; controle do 

consumo de materiais não renováveis; reciclagem, reutilização e redução do 

desperdício de materiais de fontes não renováveis; controle do descarte de 

resíduos e; redução do descarte de resíduos. Marstrander et al. (2000) não 

abordaram variáveis relacionadas a resíduos, enquanto que Lü et al. (2011) não 

mencionaram energia elétrica. 

A ausência das variáveis relacionadas ao tipo III de EI, nos trabalhos 

citados, pode ser justificada por se tratar de estudos aplicados em campo onde, 
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provavelmente, as indústrias não tenham atingido o nível máximo de evolução 

eco-industrial. 

Quadro 4 – Matriz de citação das variáveis da Ecologia Industrial. 

Descriç
ão 

Variáveis 

Tipologia 
Construto 
(GRAEDE
L, 1994) 
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ra
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e
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9
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0

1
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Y
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 (

2
0

1
4

) 

O
liv

e
ir
a

 N
e

to
 e

t 

a
l.
 (

2
0

1
5

) 

Energia 
elétrica 

controle do 
consumo de 
energia 
elétrica. 

Tipo I X X X X X X  X X X 

redução do 
consumo de 
energia 
elétrica. 

Tipo II X X X X X X  X X X 

mecanismos 
internos 
para 
geração de 
energia 
elétrica. 

Tipo III X    X   X   

Recurs
os 
naturais 

controle do 
consumo de 
materiais 
não 
renováveis. 

Tipo I X X X X X X X X X X 

reciclar, 
reutilizar e 
reduzir o 
desperdício 
de materiais 
não 
renováveis. 

Tipo II X X X X X X X X X X 

adquirir 
apenas 
materiais de 
fontes 
renováveis. 

Tipo III X    X   X   

Resídu
os 

controle do 
descarte de 
resíduos. 

Tipo I X  X X X X X X X X 

redução do 
descarte de 
resíduos. 

Tipo II X  X X X X X X X X 

não 
descartar 
resíduos em 
aterros. 

Tipo III X    X   X   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, foram levantadas as variáveis da EI apresentadas no teste de face 

para validação dos especialistas.  
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CAPÍTULO 4 – TESTE PILOTO POR MEIO DE TESTE DE FACE 

Nessa seção é apresentada a aplicação do teste de face junto a quatro 

especialistas de empresas multinacionais, pertencentes à primeira camada de 

fornecimento no setor automotivo brasileiro. Na análise da EI, os especialistas 

avaliaram o grau de utilização dos recursos e destinação de resíduos, nas 

respectivas empresas que atuam. Quanto à análise do SGA, os especialistas 

ponderaram o grau de atendimento a cada requisito da Norma ISO 14001, em 

suas respectivas empresas. 

Foram identificadas na literatura científica 9 variáveis da EI, que são 

associadas aos níveis evolutivos da EI, tipo I, II e III. Também foram levantados 

17 requisitos de SGA e verificado o grau de atendimento em cada empresa. 

O resultado das repostas dos 4 especialistas está apresentado no quadro 

5. Os valores da coluna denominada ‘Aderência’ foram obtidos por meio do 

cálculo da média simples das 4 avaliações. Para obtenção dos valores 

percentuais na escala Likert de 5 pontos, foi considerado o seguinte critério de 

conversão: nota 1 igual a 0, nota 2 igual a 25%, nota 3 igual a 50%, nota 4 igual 

a 75% e nota 5 igual a 100%.  

Dessa forma, foi constatado que para os 4 especialistas as práticas 

empresariais estão, em média, 100% aderentes às variáveis da EI tipo I, 94% ao 

tipo II e 44% ao tipo III. Quanto às variáveis de SGA, a visão dos especialistas é 

que as práticas empresariais estão 100% aderentes aos requisitos da ISO 

14001. 

Assim, a aplicação do teste de face possibilitou a validação das assertivas 

pelos especialistas, de modo a certificar que a abordagem apresentada na 

literatura está aderente ao cenário industrial contemporâneo. 
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Quadro 5 – Resultado do teste de face com quatro especialistas de empresas do setor automotivo. 

 



 
 

40 
 

4.1 ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA ECOLOGIA INDUSTRIAL 

Na sequência serão analisadas as 9 respostas relacionadas à utilização 

dos recursos da EI. Os códigos são os mesmos utilizados no quadro 5.  

TI_1: Todos os especialistas indicaram que utilizam, de forma plena, 

meios para controlar o consumo de energia elétrica, sendo esta uma atividade 

relevante para as empresas. De acordo com o especialista 1: “a energia 

representa um dos maiores custos e as medições são feitas por processos para 

identificar oportunidades de redução de consumo”. O especialista 2 destaca a 

importância de controlar o consumo de energia elétrica, de forma que o 

monitoramento é reportado todo mês para os gestores e apresentado nas 

reuniões com a diretoria: “O controle é feito pela área de utilidades e o 

monitoramento é reportado mensalmente na reunião gerencial”. O especialista 3 

concorda com o controle: “sim, o custo com energia elétrica é significativo em 

nossa empresa”. Da mesma forma, o especialista 4 enfatiza que: “energia 

elétrica é a principal fonte de energia consumida pela planta no processo 

produtivo”. 

TI_2: Todos os especialistas indicaram que utilizam, de forma plena, 

meios para controlar o consumo de materiais em suas fábricas. Para o 

especialista 1, o consumo de materiais está diretamente relacionado à geração 

de resíduos, assim: “é feito o controle para diminuir a utilização e geração de 

resíduos, assim como, que permitam o seu reaproveitamento”. O especialista 2 

destaca que o controle é feito e existem indicadores de perdas no processo: 

“existem controles nos processos produtivos. O monitoramento de perdas é 

reportado mensalmente na reunião gerencial”. O especialista 3 afirmou que há 

controle do consumo de materiais, enquanto que o especialista 4 reforçou que a 

preservação dos recursos naturais é uma das estratégias estabelecidas pela alta 

direção, sendo que seu desdobramento é feito em todos os níveis da empresa. 

O controle de materiais é realizado, pois: “um dos pilares da missão de meio 

ambiente da empresa é melhorar continuamente a conservação dos recursos 

naturais por meio de ações operacionais e de projeto do produto”.  

TI_3: Os quatro especialistas citaram que existe o controle pleno da 

quantidade de resíduos descartados em suas empresas. Para o especialista 1: 

“todos os resíduos não recicláveis são segregados, acondicionados e destinados 

para tratamento ou disposição com a aprovação do órgão ambiental”. O 
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especialista 2 apresentou uma análise similar: “todos os resíduos gerados na 

fábrica são encaminhados para a central de resíduos, onde é feito o controle de 

todo os materiais, inclusive os não recicláveis que são destinados para 

tratamento ou disposição, com a aprovação do órgão ambiental”. Para o 

especialista 3: “conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 

PGRS”. Para o especialista 4, o descarte de resíduos envolve aspectos 

ambientais e econômicos, sendo que: “é realizado controle de cada resíduo 

gerado no processo devido ao alto custo operacional que representa e também 

temos como objetivo ambiental corporativo 100% de reciclagem de resíduos até 

o ano de 2020”. 

TII_1: Todos os especialistas afirmaram que existem ações em 

andamento e planejadas para reduzir continuamente o consumo de energia 

elétrica em suas empresas. Para o especialista 1, racionalizar o uso nas áreas 

administrativas e melhorar a eficiência dos equipamentos no setor produtivo é a 

estratégia estabelecida em sua empresa: “Por meio da conscientização das 

pessoas, por exemplo, desligando equipamentos quando não está em uso e por 

meio da adoção de equipamentos com melhor eficiência energética”. O 

especialista 2 indicou a mesma estratégia, com estabelecimento de metas de 

redução de consumo e ações nas áreas administrativas e operacionais: “existe 

uma meta geral da fábrica para redução de consumo de energia elétrica, que é 

revisada anualmente. São realizados trabalhos para redução de energia nas 

áreas administrativas e de produção”. O especialista 3 corrobora: “está nos 

objetivos e metas ambientais da companhia”. Na avaliação do especialista 4, a 

energia elétrica além de representar um alto custo para a empresa ela também 

está associada à emissão de CO2: “esta fonte de energia representa em torno 

de 20% das emissões de CO2 atualmente, além do alto custo para a empresa. A 

empresa tem como missão reduzir continuamente suas emissões de CO2, 

inclusive do ciclo de vida completo de seus produtos”. 

TII_2: Na visão dos 4 especialistas, é seguido plenamente o princípio dos 

3R em suas empresas, de forma a reduzir o consumo de materiais não 

produtivos ou de perdas nos processos, reutilizar o que for possível ou 

encaminhar para reciclagem. O especialista 1 afirma que: “há reciclagem interna 

e externa para aqueles que não conseguimos reciclar internamente”. Para o 

especialista 2: “A coleta seletiva está implantada na fábrica. O material coletado 
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é encaminhado para empresas especializadas em reciclagem. Existem estudos 

de alteração de processo que contribuirá com a redução do consumo de óleo 

Diesel e reutilização de óleo lubrificante”. Para o especialista 3 “envolvendo 

melhoria continua”. O especialista 4 reafirmou que: “um dos pilares da missão 

de meio ambiente da empresa é melhorar continuamente a conservação dos 

recursos naturais por meio de ações operacionais e de projeto do produto”. 

TII_3: O especialista 1 citou que há iniciativas implantadas para redução 

de descarte de resíduo, mas que esse processo apresenta pequenos desvios: 

“sim, quando possível, para redução dos impactos ambientais e custos”. O 

especialista 2 considerou que existem estudos que visam reduzir o descarte de 

resíduos, mas que a abrangência desses estudos é de forma moderada: 

“existem trabalhos em andamento para substituir, quando possível, embalagens 

descartáveis de papelão e madeira por embalagens retornáveis de plástico”. 

Para o especialista 3 existe um planejamento da corporação com ações definidas 

para redução de descarte de resíduos: “sim, conforme objetivos e metas 

ambientais”. O especialista 4 reafirmou que “é realizado controle de cada resíduo 

gerado no processo devido ao alto custo operacional que representa e também 

temos como objetivo ambiental corporativo 100% de reciclagem de resíduos até 

o ano de 2020”. 

TIII_1: Foi verificado que existem poucas iniciativas nesse sentido. Para 

o especialista 1: “há alguns estudos para usar placas solares, mas não há nada 

implantado ainda. Só há geração em equipamentos de emergência, mas não se 

usa como rotina”. O especialista 2 indicou que: “a empresa dispõe de geradores 

à Diesel que são acionados diariamente por um período de 3 horas, no horário 

de pico de consumo. A capacidade deles é para manter até 35% da fábrica em 

funcionamento”. Na empresa do especialista 3 não há geração de energia 

elétrica, o mesmo acontece para o especialista 4: “não é realizada geração de 

energia elétrica”.  

TIII_2: Para o especialista 1, é utilizado de forma moderada: “quando 

possível e o processo permitir”. A empresa do especialista 2 utiliza pouco 

material reciclado, ele afirma que: “os produtos e matérias-primas são adquiridos 

conforme especificação acordada com os clientes. Poucos são os materiais 

provenientes de reciclagem”. Para o especialista 3: “depende muito dos clientes”. 

O especialista 4 destaca que sua empresa utiliza pouco material reciclado, isto: 
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“devido a limitações de fornecimento do material com a qualidade necessária 

para atender às especificações técnicas”. 

 TIII_3: Todos os especialistas informaram que só são destinados resíduos 

à aterros quando os mesmos não podem ser reciclados. Logo, o processo está 

implantado, mas apresenta pequenos desvios. Para o especialista 1: “descarta-

se somente os resíduos que não possuem outra destinação aprovada”. A mesma 

análise foi feita pelo especialista 2: “somente para os resíduos que não possuem 

outra destinação aprovada”. Para o especialista 3: “todos os resíduos são 

descartados atendendo o PGRS aprovado pelo órgão ambiental estadual”. O 

especialista 4 reafirmou que: “temos objetivo ambiental corporativo de eliminar 

descarte de resíduos em aterro até 2020”. 

Dessa forma, foi verificado que o consumo de energia elétrica é controlado 

nas quatro empresas. Na visão dos especialistas, trata-se de um custo 

significativo e por esse motivo existem iniciativas para redução de consumo de 

energia elétrica nas áreas administrativas e de produção. Quanto à geração de 

energia elétrica, que está associada ao tipo III da EI, apenas uma das quatro 

empresas possuem geradores próprios, ainda assim, com capacidade limitada 

para atender apenas 35% da potência demandada pela fábrica. 

Quanto ao uso de materiais, foi verificado que existem controles nas 

quatro empresas.  O objetivo desse controle é identificar desperdícios que 

possam ser eliminados, com foco na redução de custos. A coleta seletiva está 

implantada e os materiais são encaminhados para empresas de reciclagem. 

Existem ações em andamento e planejadas que visam redução e reutilização de 

materiais não produtivos. Com relação à utilização de materiais recicláveis, foi 

constatada pouca ou moderada aplicação de material reciclado devido a 

restrições de especificações técnicas. 

O descarte de resíduos é controlado nas quatro empresas. Esse controle 

é necessário, pois trata-se de um requisito do órgão ambiental estadual. Foi 

verificado que existem iniciativas para redução de descarte de resíduos e 

também buscar alternativas que evitem a disposição final em aterros. 

4.2 ANÁLISE DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SISTEMA DE 

GESTÃO AMBIENTAL 

Na sequência serão analisadas as 17 respostas dos especialistas quanto 

ao atendimento dos requisitos de SGA. 
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SGA_01: Todos os especialistas informaram que o atendimento ocorre de 

forma plena. O especialista 1 afirmou que: “a empresa possui um SGA 

implantado e certificado e esta é uma rotina para verificar a aderência de nossas 

ações a política”. Para o especialista 2: “a política ambiental da empresa está 

disseminada e há o comprometimento de todos em seu cumprimento”. O 

especialista 3 afirmou que a política de meio ambiente é atendida plenamente. 

Para o especialista 4: “a política ambiental da unidade fabril é suportada pela 

missão corporativa e requisitos corporativos, com objetivos e metas corporativos 

a serem atendimento pelas unidades produtivas”. 

 SGA_02: Todos os especialistas informaram que o levantamento é 

realizado de forma plena. Para o especialista 1: “faz parte do sistema de gestão 

e é necessário para definir ações de controle, redução e gerenciamento 

associados a cada atividade ou produto”. Para o especialista 2: “o levantamento 

de aspecto e impacto ambiental é revisado semestralmente ou quando existe 

alguma alteração de produto ou processo que possa impactar o meio ambiente”. 

Para o especialista 3 o levantamento é realizado em todos os processos, 

administrativos e produtivos: “sim, em todas as áreas”. O especialista 4 afirmou 

que: “o levantamento de aspectos e impactos ambientais é realizado periódica e 

sistematicamente, em reuniões com serviços técnicos e a Engenharia Industrial, 

para novos produtos e alterações de processo”. 

 SGA_03: Em todos os casos foi constatado atendimento pleno às leis e 

regulamentações. Para o especialista 1: “sim, foi feito o levantamento de toda a 

legislação aplicável, que deve ser cumprida e periodicamente verificado o 

atendimento”. O especialista 2 reforçou que: “uma equipe é responsável por 

levantar toda legislação aplicável e acompanhar as atualizações. Também é 

realizada anualmente uma auditoria específica para verificar o atendimento aos 

requisitos legais”. Para o especialista 3: “sim, temos um sistema de 

monitoramento de legislação”. Para o especialista 4: “a empresa busca o 

cumprimento de todos os requisitos legais a que está submetida, possui 

sistemática de controle de atendimento e de atualização de novos requisitos 

legais. Há auditoria corporativa para verificação quanto ao atendimento a cada 

três anos, e auditoria interna anual”. 

 SGA_04: Todos os especialistas informaram que há o atendimento pleno 

às metas ambientais estabelecidas. Para o especialista 1: “além de atender os 
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requisitos do sistema permite evidenciar as ações de redução, eliminação, etc”. 

O especialista 2 destaca que os resultados ambientais são apresentados em 

reuniões com os gestores das áreas e diretores: “as metas são estabelecidas 

anualmente com foco na melhoria contínua. Os resultados são apresentados 

mensalmente na reunião gerencial”. O especialista 3 afirmou o atendimento 

pleno às metas, enquanto que o especialista 4 reafirmou que: “a empresa busca 

o cumprimento de todos os requisitos legais a que está submetida, possui 

sistemática de controle de atendimento e de atualização de novos requisitos 

legais. Há auditoria corporativa para verificação quanto ao atendimento a cada 

três anos, e auditoria interna anual”. 

 SGA_05: Da mesma forma, todos informaram pleno atendimento às 

responsabilidades do SGA. Para especialista 1: “definidas no manual do SGA 

para todos os níveis da organização”. O especialista 2 afirmou que as 

responsabilidades são conhecidas e abrangem todos os níveis da empresa: 

“sim, em todos os níveis da organização”. O especialista 3 afirmou que as 

responsabilidades do SGA estão bem definidas e são plenamente atendidas. 

Para o especialista 4: “estão definidos os responsáveis pelo SGA, conforme 

matriz de responsabilidade. Para cada item do Programa de Gestão Ambiental 

foram designados os responsáveis para atendimento”. 

 SGA_06: Todos os especialistas informaram que todos os funcionários 

estão treinados e capacitados de forma plena quanto a suas responsabilidades 

ambientais. Para o especialista 1: “atividades que possam causar impactos 

ambientais precisam ter funcionários capacitados e com reciclagem periódica. 

Demais, conscientização e conhecimento do sistema”. O especialista 2 afirmou, 

assim como o especialista 3 que indicou que o treinamento e capacitação tem 

abrangência para todas as pessoas que atuam na empresa, cm vínculo 

empregatício ou prestador de serviço: “sim, envolvendo funcionários e 

terceirizados”. Para o especialista 4: “há um departamento de treinamento 

responsável pela capacitação dos colaboradores. O conteúdo dos treinamentos 

de meio ambiente é encaminhado ao departamento de treinamento, que é 

responsável por multiplicar as informações aos colaboradores da empresa”. 

 SGA_07: Todos os especialistas informaram que a divulgação é feita de 

forma plena, por meio de quadros de avisos, treinamentos e reuniões. Para o 

especialista 1: “sim, faz parte da conscientização ambiental dos funcionários e 
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colaboradores”. O especialista 2 considerou que: “os resultados das métricas 

ambientais são apresentados nas reuniões mensais com a direção e divulgados 

nos quadros de avisos distribuídos pela fábrica. Política e metas também estão 

nos quadros”. Na empresa do especialista 3 a comunicação é feita por meio de 

quadros de avisos: “a comunicação ambiental é feita nos quadros de avisos e 

nas reuniões da Qualidade, quando necessário”. Para o especialista 4: “'há um 

departamento especifico de comunicação interna e de relacionamento com o 

cliente (SAC) que também é responsável pela comunicação com a vizinhança”. 

 SGA_08: Da mesma forma todos os especialistas afirmaram que a 

manutenção da documentação do SGA ocorre de forma plena. O especialista 1 

considerou que: “todo o sistema é auditado anualmente para verificação e de 

recertificação a cada 3 anos; a documentação é a evidência do cumprimento dos 

requisitos”. Para o especialista 2: “todos os processos estão procedimentados. 

Registros e documentos são mantidos em arquivos conforme os prazos 

estabelecidos para cada caso”. Para o especialista 3: “a documentação é 

controlada e mantida na intranet da empresa”. Para o especialista 4: afirmou que 

“há uma ferramenta de controle de documentos na web, a qual pode ser 

acessada via internet de qualquer computador, conforme controle de acessos 

por usuário. A ferramenta permite fácil acesso e atualização da documentação 

do sistema de gestão. Nas áreas de trabalho são disponibilizadas pastas com 

procedimentos e práticas padrão”. 

 SGA_09: Os especialistas informaram que o controle de documentos do 

SGA é realizado plenamente, por meio de planilhas ou sistemas. Em geral, as 

quatro respostas foram as mesmas apresentadas em SGA_08. 

 SGA_10: Os especialistas afirmaram que existe controle pleno sobre os 

processos de suas empresas. Para o especialista 1: “todos os processos 

precisam ser controlados para verificação se estão de acordo com os requisitos 

definidos”. O especialista 2: “todos os processos estão procedimentados e 

controlados”. Na mesma linha os especialistas 3 e 4 afirmaram atendimento 

pleno ao controle de processos. 

 SGA_11: Nos quatro casos as empresas estão plenamente preparadas 

para situações de emergência e atuam de forma a prevenir acidentes. O 

especialista 1 considerou que: “há ações para adoção de medidas preventivas 

para que não ocorram acidentes, porém há a capacitação da brigada interna 
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para atuação em caso de ocorrência para minimização dos aspectos e impactos 

ambientais”. Para o especialista 2: “existe um plano com ações para prevenção 

de acidentes. O grupo da brigada interna é treinado periodicamente para atuar 

em situações de emergência”. O especialista 3 informou que: “existem 

procedimentos específicos. Para o especialista 4: “temos procedimento para 

acidentes, com ações preventivas e tomadas de ação imediata em caso de 

acidentes”. 

 SGA_12: Os especialistas afirmaram que o monitoramento é realizado de 

forma plena. Para o especialista 1: “medem a eficiência das ações e mostram o 

progresso”. O especialista 2 informou que: “o resultado do desempenho 

ambiental é apresentado mensalmente na reunião gerencial e divulgado nos 

quadros de avisos da produção”. Para o especialista 3: “sim, conforme análise 

crítica”. Especialista 4 afirmou que: “o desempenho ambiental é mensurado por 

meio de indicadores e reportado para o departamento corporativo da empresa 

nos EUA. 

 SGA_13: Os quatro especialistas informaram que as auditorias de 

requisitos legais são realizadas conforme frequência pré-estabelecida. Para o 

especialista 1: “requisito do sistema e necessário para revisão periódica para ver 

como está cada item e o que pode ser melhorado”. O especialista 2: “auditoria 

anual conduzida por empresa especializada contratada”. Para o especialista 3: 

“sim, mensal e anual”. O especialista 4 reafirmou que: “a empresa busca o 

cumprimento de todos os requisitos legais a que está submetida, possui 

sistemática de controle de atendimento e de atualização de novos requisitos 

legais. Há auditoria corporativa para verificação quanto ao atendimento a cada 

três anos, e auditoria interna anual”. 

 SGA_14: Em todos os casos as empresas trabalham com planos de 

ações, contendo a descrição das falhas, a análise do problema e a definição das 

ações a serem tomadas de forma a evitar reincidências. Para o especialista 1: 

“feito com o levantamento de aspectos ambientais e fundamental para 

elaboração do plano de emergência e inclusive, capacitação da brigada de 

emergência”. O especialista 2 considerou que: “as não conformidades apontadas 

nas auditorias internas são consolidadas em uma planilha para o desdobramento 

do plano de ação”. Para o especialista 3: “sim, conforme tratativa de não 

conformidade”. O especialista 4 afirmou que: “é emitido um Relatório de Ação e 
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segue a sistemática de análise, identificação da causa raiz e tomada de ação, 

de caráter corretivo e preventivo”. 

 SGA_15: Todos os especialistas afirmaram que esse controle é feito de 

forma plena. O especialista 1 considerou que: “são evidências para as auditorias 

e documentação das melhorias que o sistema traz para organização”. Para o 

especialista 2: “são controlados todos os registros de desempenho do SGA”. 

Para o especialista 3 esses registros são controlados e apresentados sempre 

que solicitado pelo órgão ambiental ou auditorias: “os registros são controlados 

para consulta, quando solicitado”. Análise similar feita pelo especialista 4: “todos 

os registros de desempenho do SGA são controlados”. 

 SGA_16: Em todos os casos as auditorias acontecem de forma plena. 

Para o especialista 1: “cumprimento de requisito e verifica a aderência de cada 

elemento do sistema a Norma”. O especialista 2 informou que elas ocorrem a 

cada semestre: “são realizadas 2 auditorias internas anualmente”. O especialista 

3 informou que as auditorias internas são realizadas de forma escalonada com 

participação de técnicos, líderes e gerentes: “Sim, auditorias estágio 01, 02 e 

03”. Para o especialista 4: “as auditorias são realizadas anualmente e contam 

com a participação de auditores internos de outros departamentos, os quais são 

treinados para a atividade”. 

 SGA_17: Os especialistas afirmaram que a análise crítica é realizada 

plenamente. Para o especialista 1: “fundamental para verificar o desempenho e 

definição de objetivos e metas”. O especialista 2 informou que: “mensalmente os 

resultados são apresentados para a Diretoria. Também é realizada a análise 

crítica no final de cada ano fiscal para estabelecer as novas metas e ações 

estratégicas”. O especialista 3 informou que: “auditoria anual”. Para o 

especialista 4: “a análise crítica é realizada anualmente e conta com a 

participação da alta gestão. Todo o sistema de gestão é revisado e decisões de 

melhoria ou adequação são formalizadas”. 

 Dessa forma, foi possível constatar com os especialistas que os requisitos 

de Sistemas de Gestão Ambiental levantados na literatura estão apropriados 

para a aplicação na prática organizacional. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 

 Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos com as 81 

respostas de empresas do setor automotivo brasileiro.  

 

5.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 As respostas do questionário foram compiladas em uma planilha. Para 

conhecer o perfil dos respondentes, foram aplicadas 6 perguntas que 

abordaram: a) o segmento de atuação da empresa; b) o porte da empresa; c) o 

cargo que o respondente ocupa; d) tempo em que está no cargo; e) tempo de 

trabalho profissional e; f) formação escolar. 

 De modo geral, pode-se afirmar que a pesquisa teve abrangência em 

empresas de todos os segmentos do setor de autopeças. A análise dos 

resultados de cada um dos pontos do perfil dos respondentes está detalhada na 

sequência. 

 

5.1.1 Segmento de atuação da empresa 

 Foi observado que a abrangência da pesquisa atingiu os principais 

segmentos de atuação no setor automotivo. A maior parte dos respondentes atua 

em empresas metalúrgicas (52,1%), seguido por empresas do setor de plásticos 

(23,9%), montagens de conjuntos ou sistemas (12,7%) e tratamento superficial 

(1,4%). Empresas de outros setores corresponderam a 9,9% das respostas. 

Esses valores estão ilustrados no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Segmento de atuação da empresa. 
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5.1.2 Porte da empresa 

 A análise do porte da empresa dessa pesquisa demonstrou que 64,8% 

dos respondentes atuam em empresas de médio porte, de 150 a 500 

funcionários. As outras respostas, 35,2%, foram obtidas por pessoas que 

trabalham em empresas de grande porte, acima de 500 funcionários. Esses 

dados estão no gráfico 8. 

Gráfico 8 – Porte da empresa. 

 

 

5.1.3 Cargo que ocupa na empresa 

 Em relação ao cargo que ocupam na empresa foi observado que 43,7% 

dos respondentes são supervisores, seguidos por analistas (32,4%), gerentes 

(12,7%) e engenheiros (11,3%). Não houve resposta de diretores de empresas, 

isto pode ser justificado devido à necessidade de se ter um conhecimento 

específico do andamento das atividades ambientais na empresa. Assim, supõe-

se que mesmo que o questionário tenha atingido tal nível hierárquico, os 

diretores teriam encaminhado-os para os gerentes de área. Os dados estão 

expostos no gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Cargo que ocupa. 
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5.1.4 Tempo que está exercendo esse cargo 

 Quanto ao tempo em exercício do cargo atual, a maioria dos respondentes 

(57,7%) está nesta posição de 5 a 15 anos. Outros 29,6% estão de 1 a 5 anos e 

12,7% estão neste cargo há mais de 15 anos. Esses dados estão ilustrados no 

gráfico 10. Não foram obtidas respostas de pessoas recém contratadas ou 

promovidas, isto pode ser explicado pelo momento de recessão econômica do 

país, com poucas contratações ou promoções. 

Gráfico 10 – Tempo no cargo atual. 

 

 

5.1.5 Tempo de trabalho como profissional 

A maioria dos respondentes tem trabalhado entre 5 e 15 anos (56,3%), 

outros 35,2% estão há mais de 15 anos no mercado de trabalho e 8,5% estão 

de 1 a 5 anos. Esses dados estão apresentados no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Tempo como profissional. 
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5.1.6 Formação escolar 

 A grande maioria dos respondentes possui pelo menos a formação 

superior, totalizando 88,7%. Os outros 11,3% refere-se a profissionais com o 

Segundo grau ou ensino médio completo. Os dados estão apresentados no 

gráfico 12. 

Gráfico 12 – Formação escolar. 

 

 

5.2 TAMANHO MÍNIMO DA AMOSTRA 

 Para determinar o tamanho mínimo da amostra foi utilizado o Software 

G*Power 3.1.9.2. Foram consideradas as recomendações de Cohen (1988) para 

o teste F: tamanho do efeito médio f2 igual a 0,15 e poder do teste igual a 0,80.  

Com a entrada desses dados, a amostra mínima sugerida pelo Software 

G*Power foi de 55 respostas, conforme é apresentada na figura 7. A presente 

pesquisa obteve 81 respostas. 
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Figura 7 – Teste do tamanho mínimo da amostra – Software G*Power. 

 

 

5.3 AJUSTE DO MODELO 

Todos os constructos, identificados com os círculos em azul na figura 8, e 

as variáveis observadas, retângulos amarelos, recebem apenas uma seta. Isso 

implica que há apenas um preditor (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).  

 O constructo Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é reflexivo para as 17 

variáveis da pesquisa denominadas por SGA_01 a SGA_17 e para os demais 

constructos do modelo: EI Tipo I, EI Tipo II e EI Tipo III. Da mesma forma, esses 

3 constructos dos tipos de EI são reflexivos as suas respectivas variáveis. 

 

5.3.1 Avaliação dos modelos de mensuração 

 Na etapa seguinte foram observadas as cargas fatoriais () e os valores 

das Variâncias Médias Extraídas (AVE). Todas as cargas fatoriais foram maiores 

que 0,50. Dessa forma, o modelo inicialmente proposto não precisou ser 

ajustado. O modelo de mensuração com os valores das cargas fatoriais está 

apresentado na figura 8. 
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Figura 8 – Modelo de mensuração ajustado. 

 

 Após rodar o modelo no SmartPLS chegou-se aos seguintes resultados: 

1º Passo: Avaliação da validade convergente (AVE>0,50). 

 Os valores de todas as variâncias médias extraídas (AVE) são maiores 

que 0,50, logo o modelo apresenta validade convergente, conforme é 

apresentado na tabela 1. 

Tabela 1 – Valores da qualidade do ajuste 

 

 

2º Passo: Avaliação da confiabilidade do modelo 

Para que o modelo apresente confiabilidade, é necessário que a 

confiabilidade composta e alfa de Cronbach sejam maiores que 0,70. Esses 

valores foram apresentados na tabela 1. Todos os valores são maiores que 0,70, 

isto denota que o ajuste do modelo está adequado. 



 
 

55 
 

3º Passo: Validade discriminante 

Inicialmente foram analisados os valores de cargas cruzadas. É possível 

verificar que o valor da carga de cada variável é maior em seu constructo do que 

nos demais. Esses valores estão apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 – Valores de cargas cruzadas 

  
EI TIPO I EI TIPO II EI TIPO III SGA 

SGA_01 0,431031 0,037005 0,103105 0,748943 

SGA_02 0,569616 0,013612 0,102655 0,874488 

SGA_03 0,635697 0,055118 -0,033053 0,86166 

SGA_04 0,58141 0,144482 0,056254 0,937001 

SGA_05 0,612038 0,14853 0,047041 0,9397 

SGA_06 0,58141 0,078052 0,087637 0,942144 

SGA_07 0,58141 0,052438 0,087637 0,930808 

SGA_08 0,612038 0,079544 0,079631 0,970738 

SGA_09 0,58141 0,078052 0,087637 0,942658 

SGA_10 0,597498 0,123322 -0,033053 0,924879 

SGA_11 0,646983 0,081392 0,071191 0,977717 

SGA_12 0,65851 0,129484 -0,058265 0,964507 

SGA_13 0,626162 0,126142 -0,045153 0,936658 

SGA_14 0,626162 0,126142 -0,045153 0,940333 

SGA_15 0,626162 0,126142 -0,045153 0,936658 

SGA_16 0,626162 0,126142 -0,045153 0,940333 

SGA_17 0,612038 0,079544 0,079631 0,949391 

TIII_1 -0,059258 -0,102287 0,909721 0,021783 

TIII_2 -0,044687 -0,121543 0,93429 0,032783 

TIII_3 -0,044687 -0,155455 0,860629 0,017378 

TII_1 0,157834 0,961063 -0,19311 0,099064 

TII_2 0,132477 0,929476 -0,171256 0,07724 

TII_3 0,138003 0,954853 -0,044962 0,11265 

TI_1 0,891923 0,181367 0,070895 0,567164 

TI_2 0,893149 0,009401 0,070895 0,573572 

TI_3 0,899306 0,210459 -0,272854 0,605768 

 

 Na sequência, foram comparadas as raízes quadradas dos valores das 

AVE de cada constructo com as correlações de Pearson entre os constructos. O 

resultado está apresentado na tabela 3. Nota-se que os valores da diagonal 

principal, em amarelo, são maiores que os demais valores, isto significa que há 

validade discriminante. 
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Tabela 3 – Validade discriminante do ajuste. 

 

 

4º Passo: Avaliação das significâncias das correlações e regressões. 

 Essa avaliação foi realizada por meio do cálculo bootstrapping (teste t de 

student), observando o critério t > 1,96. Os valores de todas as relações são 

maiores que 1,96, exceto os caminhos entre SGA e EI TIPO II e EI TIPO III, 

conforme está apresentado na figura 9. Dessa forma, sugere-se que esses 

caminhos não sejam válidos. 

 

Figura 9 – Modelo ajustado bootstrapping. 
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5º Passo: Avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R2).  

 O coeficiente de Pearson é sempre avaliado entre dois constructos. Para 

a área de ciências sociais e comportamentais, R2 = 2% é classificado como efeito 

pequeno, R2 = 13% como efeito médio e R2 = 26% como efeito grande (COHEN, 

1988). 

 Os valores de R2 estão apresentados na tabela 1. Eles indicaram que o 

SGA tem efeito grande na EI TIPO I (42,4%), efeito pequeno em EI TIPO II (1,1%) 

e nulo em EI TIPO III. 

 Isto pode ser justificado pela abordagem da Norma, que tem foco no 

controle dos aspectos e impactos ambientais, mas pouca ênfase ao 

desempenho ambiental. 

 

6º Passo: Avaliação da validade preditiva (Q2) e do tamanho do efeito (f2). 

 Essa avaliação verifica a acurácia do modelo ajustado e o quanto cada 

constructo é útil para o ajuste do modelo. Os critérios para essas avaliações são 

Q2>0 e f2: valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e 

grandes, respectivamente. 

Tabela 4 – Validade preditiva e tamanho de efeito 

 

 A análise da tabela acima mostra que o modelo tem validade preditiva, ou 

seja, Q2 é positivo em todos os casos. Quanto ao tamanho do efeito (f2) para o 

modelo, SGA tem efeito grande, EI TIPO I efeito médio, enquanto que EI TIPO 

II e EI TIPO III têm efeitos pequenos. 

 

7º Passo: Avaliação dos coeficientes de caminho (setas entre os constructos). 

De acordo com Hair (2014, p. 86) os coeficientes de caminho com valores 

acima de 0,2 são usualmente significativos e aqueles com valores abaixo de 0,1 

são usualmente não significativos. Dessa forma, o caminho de SGA para a EI 

TIPO I (0,651) é significativo, entretanto ele é pouco significativo para a EI TIPO 

II (0,104) e quase nulo para a EI TIPO III (0,028), conforme os valores presentes 
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na figura 8. Esses dados podem ser interpretados da seguinte forma: 

aumentando o constructo SGA de 1, o constructo EI TIPO I aumenta de 0,651. 

Assim, com relação às hipóteses dessa pesquisa, os coeficientes de 

caminho indicam que: 

Os resultados mostram que H1: a adoção do SGA por empresas do setor 

automotivo brasileiro tem impacto positivo forte (0,651) no controle do consumo 

de energia elétrica, de materiais e descarte de resíduos, caracterizando como EI 

TIPO I. Esta constatação pode ser justificado porque as empresas automotivas 

brasileiras se concentram muito em documentações e controle do processo. Tem 

o foco específico na formação de indicadores de desempenho com base no 

levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Geralmente, os aspectos e 

impactos ambientais estão relacionados com o controle do consumo de recursos 

produtivos, que são caracterizados com maior abrangência: energia elétrica, 

materiais e geração de resíduos.  

Ressalta-se que as empresas pesquisadas possuíam a certificação da 

ISO 14001:2004, cuja abordagem está direcionada ao controle dos processos. 

Entretanto, foi publicada a versão ISO 14001:2015 com o foco na prevenção dos 

recursos naturais, que está mais relacionado com a EI tipo II. Porém, atualmente 

o setor ainda não aderiu a tal versão, requerendo um prazo limite para a 

implantação até setembro de 2018. Desta forma, o resultado apresentado tem 

relevância para a prática organizacional do setor, denotando a realidade 

operacional e inclusive a necessidade de reconhecer o SGA como meio proativo 

ao invés de reativo, conforme é estabelecido atualmente. 

Em detrimento da limitação do setor automotivo em reconhecer o SGA, 

com certificação ISO 14001 como prática proativa, os demais testes de hipóteses 

confirmaram uma relação causal fraca do SGA como meio para alcançar o nível 

da EI TIPO II e mais crítico ainda, com relação inexistente entre SGA e EI TIPO 

III, conforme são esclarecidos adiante. 

Com isso, H2: a adoção do SGA por empresas do setor automotivo 

brasileiro tem impacto positivo com relação causal fraca (0,104) entre o SGA e 

a EI TIPO II. Neste contexto, as empresas do setor automotivo brasileiro realizam 

poucas atividades de redução proativa na fonte do consumo de energia elétrica, 

de materiais de fontes não renováveis e o descarte de resíduos. Na realidade 

operacional esse resultado pode ser justificado porque há poucas iniciativas das 
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empresas na adoção de meios para a redução proativa do consumo de energia, 

materiais e resíduos. 

Então, as empresas reconhecem o SGA, com certificação da Norma ISO 

14001:2004 como meio reativo, visando apenas a homologação para a 

autorização do fornecimento para as montadoras, negligenciando as ações 

proativas com foco no desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a implantação 

de práticas ambientais proativas no SGA para a redução na fonte de energia 

elétrica, materiais e resíduos, que podem gerar ganhos econômicos.  

Ressalta-se que mesmo sendo caracterizado como comportamento 

reativo em relação a formação de EI por meio do SGA, a empresa poderá reduzir 

custos com desperdícios de recursos produtivos. Com isso, mesmo com a 

necessidade de se realizar investimentos para a adoção proativa do SGA é 

possível obter o retorno do capital investido. Desta forma, esta constatação 

contribui para a disseminação do conhecimento, visando a proatividade do SGA. 

Também, o resultado mostra que H3: a adoção do SGA por empresas do 

setor automotivo brasileiro não tem impacto (0,028) na adoção do uso da energia 

solar, na aquisição de materiais de fontes renováveis e no reaproveitamento de 

resíduos. Desta forma, a indústria automotiva brasileira é incipiente em relação 

a EI TIPO III. Tais constatações demonstram ausência de interação entre as 

empresas no que tange a adoção de SGA como práticas para implantar 

tecnologia para aproveitamento da energia solar, uso exclusivo de matérias-

primas de fontes renováveis e reaproveitamento de resíduos em ciclo fechado. 

As iniciativas ambientais são isoladas e direcionadas exclusivamente para o 

controle das operações internas. Por isso, não há EI TIPO III em industrias 

automotivas brasileiras, em que o único recurso a ser retirado da natureza é a 

energia solar e todo resíduo gerado é reutilizado. 
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CAPÍTULO 6 – DISCUSSÕES 

O resultado desse estudo identificou que o SGA, por meio da certificação 

ISO 14001, tem forte contribuição no estabelecimento da EI tipo I, conforme 

avaliação da H1. Com isso, as constatações indicaram que a Norma preconiza 

o controle dos aspectos e impactos ambientais e o atendimento aos requisitos 

legais, o que remete ao conceito de EI tipo I que visa o controle do consumo de 

energia, materiais e resíduos. Neste contexto, as pesquisas relacionadas a esse 

tema apontaram que o SGA tem caráter reativo. Tal constatação foi realizada no 

estudo de Marstrander et al. (2000), desenvolvido no curso de EI em uma 

universidade na Noruega, que concluiu que o SGA estabelece mecanismos para 

controlar o consumo de recursos. Resultado semelhante foi obtido por Birkin 

(2001), em estudo desenvolvido no Reino Unido, que verificou que o SGA 

estabelece meios para controlar o consumo de recursos naturais, possibilitando 

a coleta de dados para o cálculo do balanço de massa, com o objetivo de 

monitorar o impacto ambiental.  

Também, a visão dos empresários está no controle de processos e 

elaboração de documentos, que cria uma impressão burocrática sobre a Norma. 

Então, em muitos casos, a certificação ISO 14001:2004 é mais importante no 

aspecto comercial, para obter a homologação e autorização do fornecimento 

para as montadoras, do que na real preocupação com o desenvolvimento 

sustentável. Esta constatação pode ser corroborada por uma pesquisa, em que 

os fabricantes de computadores nos EUA exigiam de seus fornecedores a 

implantação de SGA, porém sem planejamento para acompanhar de perto as 

ações implantadas e os resultados obtidos (ROSEN et al. 2001).Portanto, o 

entendimento de que o SGA com certificação ISO 14001:2004 apresenta 

comportamento reativo, devido ao foco excessivo no controle (EI Tipo I) das 

empresas automotivas brasileiras, porque estão muito voltadas ao cumprimento 

da norma, sendo uma exigência das montadoras do setor automotivo. Com isso, 

essa constatação inova o estado da arte. Apesar de várias pesquisas existirem 

sobre SGA/Certificação ISO 14001 nenhuma classificou a tipologia da EI com 

base em Graedel (1994). Claramente a implantação de SGA deveria ser voltada 

a ações proativas em termos de adoção de práticas ambientais, que contribuam 

com a melhoria no desempenho ambiental da empresa.  
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Por isso, que a avaliação da H2 foi fraca em que as empresas adotam 

poucos meios para a redução proativa na fonte do consumo de energia, matéria-

prima e resíduos, devido ao foco apenas na homologação para a autorização do 

fornecimento para as montadoras, negligenciando as ações proativas com foco 

no desenvolvimento sustentável. Oliveira Neto et al. (2015) contribui com essa 

pesquisa ao constatar que as empresas brasileiras entre elas as automotivas 

estão voltadas a certificação ISO 14001 como meio para atender os requisitos 

para o fornecimento, denotando reatividade corporativa, visando a EI mais 

voltada ao controle. Portanto, essa constatação contribui com a literatura e 

prática organizacional, principalmente porque os pesquisadores e empresas 

desconhecem que atender a certificação ISO 14001:2004 é apenas um preceito 

para o fornecimento, sem ações realistas com foco na sustentabilidade. 

Também, os empresários desconhecem o efeito da implantação do SGA 

proativo em termos de redução de custos, que contribui com o ganho econômico 

da empresa. Um exemplo foi o estudo realizado na China por Yu et al. (2015), 

que constatou aumento de eficiência na utilização de energia elétrica, matéria-

prima e na geração de resíduos após a implantação de SGA nas empresas dos 

distritos TEDA e DDA, o que proporcionou ganhos econômicos e melhoria do 

desempenho ambiental. Desta, forma esse resultado contribuiu para a literatura 

e prática empresarial, disseminando que a adoção de SGA com certificação ISO 

14001 pode ser um meio relevante para a redução de custos operacionais. 

Talvez dessa forma, mesmo motivadas com o ganho econômico, as empresas 

automotivas brasileiras poderiam implantar práticas proativas, visando a redução 

na fonte de energia elétrica, materiais e resíduos.    

Por fim, a ausência de ciclos fechados dos fluxos de energia, materiais e 

resíduos indica que as atividades industriais estão distantes da EI tipo III, 

conforme avaliado na H3. Assim, o SGA estruturado na ISO 14001:2004 de 

forma isolada, tem efeito quase nulo para atingir o nível de autossuficiência eco-

industrial. Neste contexto, a pesquisa de Korhonen et al. (2004) concluiu que a 

ISO 14001 tem foco na gestão ambiental intra-organizacional, mas que para se 

atingir o nível máximo de EI também são necessárias ações de gestão e políticas 

inter-organizacionais. Desta forma, com base nesse resultado, constatou-se que 

o desenvolvimento da EI tipo III é utópico ainda para o Brasil porque falta a 

conscientização genuína sobre a preservação do Ecossistema. O 
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reconhecimento desse resultado pelo pesquisador ou empresário poderá mudar 

a forma de pensar sobre a adoção de SGA realista, com práticas proativas e que 

possa processar produtos e serviços por meio de ciclo fechado, possibilitando 

desenvolver mecanismos para geração de eletricidade por meio da energia 

solar, estabelecer planejamento do produto e processo visando a utilização 

exclusiva de materiais de fontes renováveis e o reuso e remanufatura de 

resíduos industriais.  

  



 
 

63 
 

CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO 

Nessa pesquisa realizada em empresas do setor automotivo brasileiro, é 

possível concluir que foram encontrados indícios de que empresas com 

certificação ISO 14001:2004 se encontram no estágio evolutivo tipo I da EI, em 

direção ao tipo II. 

Os resultados mostraram que as empresas buscam o SGA com 

certificação ISO 14001:2004 para atender a requisitos de cliente, 

desconhecendo o potencial que a adoção de práticas proativas pode oferecer 

para melhorar o desempenho ambiental. Desta forma, foi identificado que SGA 

com certificação ISO 14001:2004 está estruturado para o controle de processos, 

o que remete à EI tipo I.  

Portanto, a evolução para o estágio da EI tipo II requer maturidade da 

consciência ambiental das empresas, com ações focadas na sustentabilidade. 

Assim, é possível concluir que a implantação de SGA deveria ser estimulada 

principalmente pela melhoria no desempenho ambiental da empresa e não 

apenas com fins comerciais para atender exigências contratuais de clientes, o 

que foi constatado nessa pesquisa. 

Ainda, foi possível concluir que SGA com certificação ISO 14001 pode 

contribuir com a redução dos custos operacionais, por meio da redução do 

consumo de energia elétrica, materiais e resíduos. Dessa forma, é importante 

que este resultado seja disseminado, pois este conhecimento pode criar 

estímulos para as empresas implantarem práticas proativas, visando a obtenção 

de ganho econômico. 

Por fim, conclui-se que a EI tipo III está muito distante da prática 

empresarial verificada no setor automotivo brasileiro. Também, processo em 

ciclo fechado de energia elétrica, materiais e resíduos requer elevado grau de 

consciência ambiental e sinergia entre empresas, de modo que o único recurso 

extraído seja a energia solar, situação ainda utópica no Brasil. 

A contribuição dessa pesquisa reside na elaboração do modelo que torna 

explícito, de forma clara e eficiente, as relações dos constructos SGA e tipos de 

EI. A avaliação das variáveis da EI combinada com o modelo atual desse estudo 

surge como opção para estudos empíricos, que podem medir as contribuições e 

as relações dos respectivos constructos, para empresas certificadas ISO 14001 

do setor automotivo ou mesmo fora dele. 
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Esse estudo apresenta algumas limitações, a serem destacados para a 

compreensão adequada dos resultados. As leis ambientais são específicas para 

cada país, por este motivo os resultados obtidos nessa pesquisa não podem ser 

generalizados em nível mundial. 

A publicação da ISO 14001:2015 ainda é recente, por este motivo a 

maioria das empresas Brasileiras está certificada na versão 2004. O prazo para 

adequação a esta nova versão é setembro de 2018. A versão 2015 propõe a 

prevenção da poluição e a utilização sustentável dos recursos. Dessa forma, 

pode ser que a mudança de abordagem contribua para o fortalecimento da 

relação de SGA com a EI tipo II. 

Portanto, pesquisas futuras são sugeridas com algumas direções a serem 

consideradas: 

Primeiro, um trabalho com abrangência internacional comparando 

empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, para avaliar se o fator 

econômico exerce influência na relação do SGA com EI. 

Segundo, que a replicação dessa pesquisa a partir de 2019, para verificar 

se houve alguma alteração na relação do SGA com a EI, em consideração à 

adoção da ISO 14001:2015. 
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