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"O caracol constrói a delicada arquitetura de sua 

concha adicionando, uma após a outra, espiras 

cada vez mais largas e depois cessa bruscamente e 

começa a fazer enrolamentos agora decrescentes. 

Isso porque uma única espira ainda mais larga 

daria à concha uma dimensão dezesseis vezes 

maior. Ao invés de contribuir para o bem-estar do 

animal, ela o sobrecarregaria. A partir de então, 

qualquer aumento de sua produtividade apenas 

serviria para paliar as dificuldades criadas por 

esse aumento do tamanho da concha para além 

dos limites fixados por sua finalidade. Passando a 

ponto-limite de alargamento das espiras, os 

problemas do excesso de crescimento 

multiplicam-se em progressão geométrica, ao 

passo que a capacidade biológica do caracol pode 

apenas, na melhor das hipóteses, seguir uma 

progressão aritmética." 

(LATOUCHE, 2009, p. 26). 

 



 

 

 



RESUMO 

 

As buscas na literatura não retornaram investigações cujo foco seja, 

simultaneamente, os elementos e os processos da gestão de operações 

sustentáveis, como eles se dinamizam no sistema de produção, os 

agentes do contexto interno e externo de influência e que efeitos são 

resultantes. Conjugando isso com o ensejo por estudos que extraiam 

uma base teórica da realidade brasileira, objetiva-se oferecer uma 

explicação sobre a gestão da sustentabilidade no sistema produtivo de 

grandes frigoríficos brasileiros. Para tanto, a grounded theory foi a 

estratégia de pesquisa adotada, pois possibilita acessar a prática por 

meio da voz dos sujeitos nela implicados, sem que, para isso, seja 

necessário utilizar uma lente teórica, o que favorece que o fenômeno em 

foco se expresse genuinamente no objeto empírico. Assim, três grandes 

frigoríficos brasileiros foi o ambiente onde se buscou uma explicação de 

como ocorre a gestão de operações sustentáveis. O tempo de imersão 

empírica perfez 15 meses, período em que foram realizadas 17 

entrevistas com gestores de diferentes áreas e níveis de atuação, 

distribuídas em cinco ciclos de obtenção de dados, intercalados com o 

tratamento dos mesmos. Deste modo, observou-se que, em grandes 

frigoríficos, a gestão da sustentabilidade lida com elementos estruturais, 

comportamentais e sistêmicos, que, na ambiência do sistema de 

produção, conformam-se em processos estratégicos, inovativos, 

operacionais, de habilitação para exportação, de gerenciamento dos 

resíduos e de relacionamento com comunidades próximas. Durante toda 

a pesquisa de campo, o modelo analítico, adaptado de Strauss e Corbin 

(2008), contribuiu para a reflexão sobre os relacionamentos entre os 

elementos aflorados nos dados, cujas orientações são para que esses 

aspectos sejam pensados em termos de ações, interações, condições e 

efeitos, o que permitiu consolidar as bases para a construção das 

categorias da teoria substantiva. As categorias são a expressão do que 

acontece no sistema produtivo de grandes frigoríficos sob a 

denominação de gestão da sustentabilidade. Nesse sentido, as categorias 

'pensar estrategicamente a sustentabilidade', 'desenvolver produtos e 

processos', 'agir para a sustentabilidade', 'habilitar para a exportação', 

'gerenciar os resíduos', 'conviver com as comunidades próximas', 

'comportamento e conhecimento técnico das pessoas', 'comportamento 

dos gestores', 'condições do ambiente de produção e do ambiente de 

trabalho' e 'comportamento dos partícipes da cadeia produtiva e dos 

agentes do ambiente institucional' sustentam e explicam a gestão de 

operações sustentáveis em grandes frigoríficos. Adicionalmente, o 



 

 

modelo empírico-conceitual integra 24 proposições, que exprimem as 

relações identificadas nas referidas categorias. O conjunto dessas 

categorias forma uma teoria substantiva, na qual se ancora a tese de que 

a gestão da sustentabilidade em grandes frigoríficos brasileiros é 

percebida sob diferentes perspectivas de acordo com a posição do 

gestor, mas o tratamento que lhe é conferido conflui para objetivos 

organizacionais comuns, orientados para resultados; além disso, está 

imbricada no sistema de produção e interligada às condições técnicas e 

comportamentais dos envolvidos em sua operacionalização; é 

interdependente das condições de produção dos demais elos da cadeia 

produtiva; e, evolui a partir das mudanças sociais, ambientais, 

econômicas, científicas, políticas e institucionais. À vista disso, a 

incorporação da sustentabilidade ao sistema de produção é impulsionada 

quando as empresas, conduzidas por gestores receptivos a mudanças e 

preocupados com a eficiência produtiva, são pressionadas por uma 

cobrança legal, do mercado ou da sociedade. A partir disso, o 

desenvolvimento da sustentabilidade engrena-se com processos de 

adequação da estrutura produtiva às evoluções tecnológicas, que geram 

menos externalidades negativas, e aos padrões dos diferentes mercados 

importadores, de aperfeiçoamento de competências técnicas e 

comportamentais, de aplicação do conhecimento adquirido durante a 

trajetória, de construção de uma cultura de sustentabilidade e de inter-

relação com os demais atores da cadeia produtiva. Após a validação da 

teoria substantiva e o retorno à literatura, concluiu-se que a tese ampliou 

o entendimento sobre a gestão de operações sustentáveis quando 

sistematizou os condicionantes, as ações/interações e os efeitos nela 

compreendidos, de forma estruturada, conjunta e detalhada, em um 

modelo empírico-conceitual. 

 

Palavras-chave: Gestão de operações sustentáveis. Gestão da 

sustentabilidade. Sistema de produção. Grounded theory. Grandes 

frigoríficos. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Literature search has not found studies that focus simultaneously on the 

elements and processes of sustainable operations management, how they 

are combined in the production system, the agents from internal and 

external influence context and its resulting effects. This, combined with 

the opportunity for studies that develop a theoretical basis out of 

Brazilian reality, compose the objective of this research which aims to 

offer an explanation about sustainability management in large Brazilian 

slaughterhouses‘ production system. For such, grounded theory was 

adopted as research strategy, since it allows accessing the practice 

through the voice of the subjects involved without the necessity of 

theoretical lenses, favoring that the phenomena is genuinely expressed 

on the empirical object. Thus, three large Brazilian cold storage 

companies were the environment where an explanation on how the 

sustainable operations management occurs was sought. Period of 

empirical immersion lasted 15 months, during which 17 interviews with 

managers from different areas and levels of management were 

conducted and distributed in five cycles of data collection, interspersed 

with the analysis. It was observed that, in large slaughterhouses, 

sustainability management deals with structural, behavioral and 

systemic elements, which, within the production system environment, 

are shaped in strategic, innovative, operational, qualification for 

exportation, waste management and relationships with nearby 

communities processes. Throughout field research, the analytical model, 

adapted from Strauss and Corbin (2008), contributed to the reflection 

about the relationships between the elements surfaced from the data, 

whose orientations are so that these aspects are thought in terms of 

actions, interactions, conditions and effects, which allowed the 

consolidation of the basis for constructing the categories of substantive 

theory. These categories express what happens in large cold storage 

companies‘ productive system under the name of sustainability 

management. In this sense, the categories ―strategically thinking about 

sustainability‖, ―developing products and processes‖, ―acting for 

sustainability‖, ―enabling for exportation‖, ―managing waste‖, ―living 

with nearby communities‖, ―people's behavioral and technical 

knowledge‖, ―managers‘ behavior‖, ―production and working 

environment conditions‖ and ―behavior of the production chain 

participants and of institutional environment agents‖ both support and 

explain sustainable operations management in large slaughterhouses. In 

addition, the empirical-conceptual model integrates 24 propositions 



 

 

expressing the relationships identified in the abovementioned categories. 

The set of these categories forms a substantive theory, supporting the 

thesis that sustainability management in large Brazilian slaughterhouses 

is perceived from different perspectives according to the manager‘s 

position, but the treatment it is conferred converges for common 

organizational objectives, results-oriented; moreover, it is embedded in 

the production system and linked to the technical and behavioral 

conditions of those involved in its operationalization; it is also 

interdependent of production conditions of other productive chain links; 

and it evolves from social, environmental, economic, scientific, political 

and institutional changes. Herein, the incorporation of sustainability into 

the production system is fostered when companies, driven by managers 

who are receptive to change and concerned with productive efficiency, 

are pressured by legal, market or societal charge. From this, the 

development of sustainability is fostered by processes that aim to adapt 

the productive structure to technological evolutions, generating less 

negative externalities, and to patterns of different import markets, 

technical and behavioral competences improvement, application of 

knowledge acquired along company's trajectory, construction of a 

sustainability culture and interrelation with the other actors of the 

productive chain. After validating such substantive theory and returning 

to literature, it was concluded that the thesis extended the understanding 

about sustainable operations management, systematizing the 

conditioners, the actions/interactions and the effects contained therein, 

in a structured, joint and detailed manner, in an empirical-conceptual 

model. 

 

Keywords: Sustainable operations management. Sustainability 

management. Production system. Grounded theory. Cold storage 

companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo introdutório são abordados os tópicos que se 

referem, basicamente, ao tema e problema da pesquisa, aos objetivos e à 

justificativa do estudo, e por último, à estrutura da tese. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A motivação para a proposição desta pesquisa originou-se de 

reflexões sobre o dilema empresarial entre ‗aumentar a produção‘ e ‗ser 

sustentável‘. Tanto as instituições quanto os indivíduos ainda não 

perceberam que "equilibrar crescimento econômico ilimitado com um 

meio ambiente que não se deteriore ou entre em colapso não é possível" 

(VAN BELLEN; PETRASSI, 2016, p. 20). Mesmo com o suporte da 

tecnologia, a escassez continua sendo o problema central da economia e, 

quando associada à lei dos rendimentos decrescentes, faz com que o 

crescimento econômico contínuo adquira uma dimensão irreal. Tem-se 

ainda que considerar o risco de colapso de praticamente todos os 

sistemas naturais, de tal modo que, na melhor das situações, conseguir-

se-á que o meio ambiente não se deteriore mais ou não colapse 

totalmente. Como agravante, os impactos das mudanças climáticas 

globais começam a ser sentidos e afetarão drasticamente a agricultura, 

indubitavelmente o Brasil, que se destaca na produção de alimentos. 

A literatura, em grande medida, considera o aumento da produção 

como inevitável e, até mesmo, necessário, dedicando-se a trazer medidas 

atenuantes para os problemas socioambientais. Não é o caso, todavia, de 

o debate sobre a sustentabilidade escorregar para a negação do 

econômico, porquanto já se sabe que a melhoria do desempenho 

ambiental de uma empresa pode levar à melhoria econômica, sendo o 

contrário igualmente válido. Empresas lucrativas têm aumentadas as 

suas possibilidades de investimento em melhoria ambiental (SARTORI; 

LATRÔNICO; CAMPO, 2014). 

Com o advento da revolução industrial, o desenvolvimento foi 

adjetivado como econômico e, ainda hoje, o sentido do termo remete à 

noção de progresso e melhoria. Erroneamente, tende-se a tratar o 

desenvolvimento como um sinônimo de crescimento econômico, muito 

embora estejam conceitualmente vinculados
1
. As clássicas teorias 

                                                        
1
 O crescimento, apesar de indispensável, não é condição suficiente para o 

desenvolvimento, visto que se detém apenas no acúmulo de riquezas, sem 

conduzir obrigatoriamente à igualdade e à justiça social. O desenvolvimento, 
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econômicas de desenvolvimento têm base na ideia de que a 

industrialização traria progresso em todos os níveis às nações, graças a 

estratégias para o perpétuo crescimento, sendo-lhes inerente a produção 

de custos sociais
2
. Dissimula-se o custo social deste crescimento por trás 

de uma série de expectativas, raramente atendidas, como a 'igualdade de 

oportunidades', o 'acesso ao conforto' e a 'democracia participativa'. 

Componentes ambientais, quando não completamente desconsiderados 

pelos economistas, são incorporados nas teorias com peso desigual ao 

das outras variáveis, muito menos concebidos segundo uma dimensão 

sustentável (MONTIBELLER FILHO, 2004; VEIGA, 2008; 

CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011; DOMINGO, 2016). 

Ainda que haja a necessidade de crescimento material e de 

aumento quantitativo, é imperativo abandonar o objetivo de crescimento 

ilimitado a qualquer custo, cujas decisões não são consistentes com um 

mundo finito (GOULET, 2002; GRINDE; KHARE, 2008; 

LATOUCHE, 2009). Consciente de que o crescimento econômico é a 

base de sustentação da sociedade atual, Latouche (2009) ressalva que o 

menor sinal de diminuição do crescimento é o quanto basta para 

provocar consequências perversas, como o aumento do desemprego e a 

suspensão de programas financiados pelos estados e empresas, 

considerados "promotores do crescimento". Grinde e Khare (2008) não 

têm dúvidas de que é necessário buscar novas tecnologias e reduzir as 

emissões e o consumo de recursos, bem como de que os regulamentos, 

tanto voluntários como compulsórios, e as prioridades dos clientes irão 

                                                                                                                     
por sua vez, preocupa-se com a geração e a distribuição de riquezas, com 

vistas à melhoria da qualidade de vida de toda a população, também tomando 

em consideração a qualidade ambiental do planeta (VEIGA, 2006; BECKER, 

2002; BENETTI, 2006). Por conseguinte, há de se falar em "desenvolvimento 

quando os benefícios do crescimento servem à ampliação das capacidades 

humanas", das quais as quatro mais elementares são: "ter uma vida longa e 

saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários a um nível de vida 

digno e ser capaz de participar da vida da comunidade" (VEIGA, 2008, p. 85). 

Dentro da mesma linha de pensamento, considera-se que desenvolvimento 

autêntico "é aquele que abrange todas as áreas das necessidades humanas: 

desenvolvimento social, político, cultural e econômico. Significando que uma 

sociedade fornece o nível ótimo de sustentação da vida, de estima e liberdade 

para todos os membros." (GOULET, 2002, p. 78). 
2
 "São problemas gerados e não assumidos pelas atividades produtivas privadas, 

sendo repassados para a sociedade. Podem ser de três tipos: custos sociais 

ecológicos, custos sociais trabalhistas e custos sociais econômicos." 

(MONTIBELLER FILHO, 2004, p. 27-28). 
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impelir os negócios a tornarem-se sustentáveis, porém hesitam em 

afirmar se a mudança será conduzida pelas forças do mercado ou 

imposta por meio de regulamentos, qual será o ritmo de implementação 

das tecnologias e dos processos de produção sustentáveis, nem quem 

será o seu principal ator promotor (empresas, governos, instituições, 

consumidores). 

Os processos de desenvolvimento, na década de 80, começam a 

ser tratados com o adjetivo "sustentável". A proposta do 

desenvolvimento sustentável não representa uma ruptura com o enfoque 

desenvolvimentista das teorias econômicas clássicas e neoclássicas. Pelo 

contrário, essa expressão foi legitimada justamente por afirmar a 

possibilidade de uma conciliação, ou negar a incompatibilidade, entre o 

crescimento econômico contínuo e a conservação do meio ambiente, ou 

seja, crescer sem destruir. "O uso do termo "sustentável" para qualificar 

o desenvolvimento sempre exprimiu a possibilidade e a esperança de 

que a humanidade poderá sim se relacionar com a biosfera de modo a 

evitar os colapsos profetizados nos anos 1970" (VEIGA, 2014, p. 19). 

Nesse ínterim, porém, a pressão resultante do crescimento populacional 

lança um tom desafiador e crítico sobre acordar a necessidade de 

produzir mais alimentos com a crescente escassez de recursos naturais e 

o avanço da depleção dos sistemas naturais. Apesar das controvérsias, 

houve, nos anos 90, um avanço na noção de desenvolvimento 

sustentável quando a explicitação de dimensões da sustentabilidade 

trouxe maiores refinamentos a esse conceito (MONTIBELLER FILHO, 

2004; VEIGA, 2006, 2008, 2014; VAN BELLEN; PETRASSI, 2016). 

O esforço da literatura técnica para encontrar formas de 

compatibilizar as dimensões social, econômica e ambiental da 

sustentabilidade empresarial presta ajuda inestimável, mas não resolve 

todos os problemas (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). A solução não 

está no tripé em que as referidas dimensões são separadas, 

analiticamente, para, posteriormente, serem unidas em formato 

triangular (VEIGA, 2010) e não há ainda consenso sobre muitas 

questões substantivas relativas ao desenvolvimento sustentável. Uma 

delas é o fato de que "a sustentabilidade econômica está relacionada ao 

crescimento econômico e há quem veja nisso uma impossibilidade no 

longo prazo" dada a finitude dos recursos naturais (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009, p. 68). Goulet (2002) é um dos autores
3
 que negam 

a possibilidade de se atingir a sustentabilidade, posto que isso esteja na 

                                                        
3
 Latouche (2009) e Domingo (2016) também seguem essa linha de raciocínio. 
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dependência, justamente, de um estoque esgotável de capital ambiental
4
. 

Todavia, enquanto alguns entendem que "certos recursos naturais não 

podem ser substituídos, de modo que sua depleção redundará em perdas 

irreversíveis" – sustentabilidade forte, "há os que pensam que esses 

recursos serão sempre substituíveis por outros, graças ao progresso 

tecnológico" – sustentabilidade fraca (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, 

p. 69). Constatada a impossibilidade de optar por uma única, estática e 

abrangente definição para o desenvolvimento sustentável, Van Bellen e 

Petrassi (2016, p. 24) lançam a provocação para repensar a 

"sustentabilidade como elemento substantivo do desenvolvimento e não 

mais como seu adjetivo", começando por trazer para a discussão a ideia 

de gestão. 

Neste contexto, as decisões no âmbito da gestão de operações 

sustentáveis "estão submetidas a recursos organizacionais limitados, 

como todas as outras decisões em operações, portanto sujeitas a regras 

muito longe da perfeição em termos técnicos", mas impelidas a atender 

a múltiplos critérios, muitas vezes conflitantes entre si (GAVRONSKI, 

2009, p. 61).  

Há uma dúvida comumente suscitada em relação à 

sustentabilidade, e consequentemente à gestão de operações 

sustentáveis: é uma corrente duradoura ou uma moda passageira? Uma 

possível resposta a essa questão pode ser lida em Drake e Spinler 

(2013). Para eles, a sustentabilidade perdurará como um tópico de 

interesse para uma variedade de stakeholders (incluindo gestores e 

estudiosos de gestão) devido a uma cadeia causal com ligações que 

devem persistir no futuro. O efeito duradouro pode estar relacionado a 

uma gama crescente de problemas, em função dos quais os stakeholders 

vão garantir, de alguma forma, a atualidade do debate sobre a 

sustentabilidade. O primeiro deles é o crescimento dos principais 

impulsionadores do consumo agregado – população e consumo per 

capita, e parece improvável que diminua. Segundo, evidências sugerem 

                                                        
4
 O capital ambiental ou natural "envolve os recursos naturais que são a origem 

de tudo que os humanos produzem para suprir suas necessidades". Existem 

divergências entre os conceitos de sustentabilidade fraca e de sustentabilidade 

forte sobre como considerar a sustentabilidade dos recursos naturais. 

Enquanto para o primeiro "o capital natural não difere das demais formas de 

capital, como o econômico e, desse modo, são perfeitamente substituíveis 

entre si", para o segundo, "essas formas de capital são complementares e uma 

não pode substituir completamente a outra" (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, 

p. 76). 
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que esse crescimento já levou, em vários casos, a taxas de consumo e 

poluição que excedem os níveis sustentáveis. Terceiro, este consumo 

insustentável de fontes específicas criou um conjunto de riscos, custos e 

oportunidades que pode impactar diretamente a rentabilidade da 

empresa. Tudo isso aponta que o impacto ambiental da indústria 

continua a escalar tanto em sua projeção quanto em sua base. Por 

conseguinte, a sustentabilidade em geral irá subsistir como um 

importante e ativo campo comum à maioria das ciências (DRAKE; 

SPINLER, 2013). Prova disso pode ser observada nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que a Organização das Nações 

Unidas (ONU) propôs para serem atingidos até 2030. Assegurar padrões 

de produção e de consumo sustentáveis é um entre os 17 objetivos. A 

ele estão relacionados elementos substantivos, orientadores da posição 

brasileira, como o apoio a novos mercados e oportunidades em produtos 

sustentáveis, a exigência de edificações e construções sustentáveis e 

acessíveis, o estímulo ao uso de bens em vez da sua posse, o 

desincentivo à obsolescência programa dos produtos e outros (BRASIL, 

2014). 

As decisões de gestão de operações
5
 das empresas determinam as 

tecnologias empregadas e o design dos seus sistemas de produção e 

distribuição, os quais desempenham um papel fundamental na 

determinação da fonte da indústria e do nível de consumo. Tais decisões 

são, portanto, os principais colaboradores para os efeitos antropogênicos 

sobre a sustentabilidade do ecossistema. Entretanto, dado que todos os 

recursos organizacionais são finitos, seja capital, trabalho ou 

conhecimento, ―não é possível se esperar que uma operação vá 

implantar o que existe de mais moderno em tecnologia simplesmente 

porque é mais eficiente do ponto de vista de uso de recursos naturais‖ 

(GAVRONSKI, 2009, p. 61). Assim sendo, deve haver um processo 

sistemático para a tomada de decisões quanto aos investimentos sociais 

e ambientais em uma empresa, especialmente no que diz respeito aos 

investimentos nas operações, ou seja, uma gestão (estratégia) de 

operações sustentáveis. Operação sustentável, nesse contexto, é 

entendida como "aquela que é eficiente economicamente, enquanto é 

responsável ambiental e socialmente" (GAVRONSKI, 2009, p. 73; 

DRAKE; SPINLER, 2013).  

                                                        
5
 A gestão de operações é o conjunto de decisões e ações sobre metas, recursos 

e competências operacionais de uma organização, orientado por e para 

resultados (HAYES et al., 2008). 
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Como consequência, é provável que a gestão de operações 

sustentáveis perdure como uma corrente ativa se a academia e o 

empresariado cumprirem a sua promessa implícita: gerar pesquisa que 

permita que os sistemas de produção operem de forma mais eficiente no 

que diz respeito ao seu impacto social e ambiental. Tal pesquisa deve, 

em última análise, aconselhar e impactar a prática e/ou a política. Ela 

pode fazê-lo: i) envolvendo profissionais e decisores políticos; e ii) 

abraçando a natureza multidisciplinar do desafio da sustentabilidade. Ao 

produzir pesquisas que satisfaçam esses dois critérios, pesquisadores e 

gestores, como uma comunidade, maximizam sua capacidade de 

cumprir a promessa da corrente e contribuem para tornar a indústria 

mais harmoniosa com o ambiente por intermédio dos ganhos de 

qualidade de vida por ela apresentados (DRAKE; SPINLER, 2013). 

Visando contribuir para o avanço do campo da gestão de 

operações sustentáveis, o presente estudo consistiu em uma pesquisa 

qualitativa baseada na abordagem da grounded theory, também 

conhecida como teoria fundamentada em dados - TFD, com a aspiração 

de compor uma explicação a respeito dos processos subjacentes à 

integração e ao desenvolvimento da sustentabilidade no sistema 

operacional produtivo de empresas brasileiras pertencentes a um setor 

que gera significativos impactos socioambientais. Assim sendo, a tese 

produziu resultados válidos para a gestão da sustentabilidade no sistema 

de produção em grandes frigoríficos brasileiros. 

A contextualização e a problematização do tema são 

aprofundadas na sequência deste capítulo introdutório, porém cabe 

destacar desde já que, segundo o campo da teoria, o amadurecimento da 

gestão de operações sustentáveis nas empresas ultrapassa a 

implementação de práticas sustentáveis
6
, indo abarcar aspectos diversos 

e complexos tais como as competências adquiridas pela empresa, o 

desenvolvimento de novos conhecimentos, os valores e as rotinas 

organizacionais e a natureza da tecnologia envolvida. 

Outra questão relevante para essa discussão diz respeito à 

sinergia entre lucros e operações sustentáveis, a qual possui relação 

direta com o modo como os gestores lidam com ações de produção que 

favorecem a sustentabilidade em termos econômicos, mas que podem 

causar impactos negativos sobre a sustentabilidade social e ambiental, e 

vice-versa. No campo da prática das organizações, ocorre, portanto, dos 

gestores se depararem com situações paradoxais em que ações que 

                                                        
6
 Práticas adotadas com o propósito de diminuir ou evitar os impactos 

ambientais e sociais. 
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resultam na melhoria da sua competitividade (p. ex., maior 

produtividade e demanda), venham a impactar negativamente o meio 

ambiente (p. ex., esgotamento dos recursos naturais e mais resíduos para 

tratar) e a sociedade (p. ex., destruição de competências e piora da 

qualidade de vida). Tendo em vista o ideal de uma gestão de operações 

sustentáveis alinhada com os esforços competitivos, esta tese pretendeu 

também compreender como ocorre a busca pela conciliação entre os 

aspectos sustentáveis e o modelo de produção vigente em organizações 

cujas atividades são reconhecidas como efetivas ou potencialmente 

poluidoras. Espera-se, com essa investigação, lançar luz sobre a maneira 

como a gestão de operações posiciona-se diante de muitas questões 

importantes a serem equacionadas. Deste modo, o panorama que se 

descortina para a condução desta pesquisa revela um duplo olhar sobre 

as questões de sustentabilidade: o olhar de restrição à competição e o 

olhar de oportunidade de negócio. 

Para atender as pretensões desta pesquisa, o método grounded 
theory foi escolhido por constituir-se em uma abordagem metodológica 

prática para ajudar os pesquisadores a explorar e compreender processos 

sociais complexos. Este método busca explorar a riqueza e a diversidade 

da experiência humana e dos aspectos sociais relacionados, nos 

contextos mais variados, por meio de um processo de coleta e análise de 

dados sistematicamente conduzido, e requer estreita interação entre o 

pesquisador e os dados. Consiste, ainda, em uma forma de estudar 

fenômenos específicos, os quais são descobertos, desenvolvidos 

conceitualmente e verificados, resultando em uma teoria que emerge das 

relações estabelecidas entre os conceitos derivados dos dados 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; BAGGIO; ERDMANN, 2011). 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA DA PESQUISA 

 

A participação da questão ambiental no campo da gestão de 

operações tem sido notada em diversas publicações, na sua maioria, 

internacionais (SARKIS, 1995; FLORIDA, 1996; GUNGOR; GUPTA, 

1999; ALLEN et al., 2002; KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005; LINTON; KLASSEN; JAYARAMAN, 2007; 

RUSINKO, 2007; JOVANE et al., 2008; GAVRONSKI; 2009; 

DRAKE; SPINLER, 2013; entre outros) e paulatinamente tem 

expandido e consolidado seu espaço na agenda de pesquisa da área. O 

fato é que uma nova realidade de ordem social e ambiental tem incitado 

tanto pesquisadores quanto organizações a buscarem na gestão de 

operações formas de atender os desafios por ela impostos. Aqueles que 
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são exigidos das empresas advêm de pressões institucionais, 

governamentais e da sociedade civil, em consequência dos problemas 

socioambientais produzidos ou estimulados pelos produtos que 

oferecem e nos processos que implantam (KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005; BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

Desta forma, as empresas possuem uma grande parcela de 

responsabilidade para que a sociedade, da qual elas fazem parte, alcance 

o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, convém lembrar que 

todo aumento populacional desencadeia uma pressão por mais produtos, 

como também que a magnitude do impacto ambiental resulta de uma 

relação entre a quantidade de população consumidora, as externalidades 

dos processos produtivos e os produtos consumidos por essa população. 

Como o controle demográfico é um assunto polêmico, resta às empresas 

atender o aumento da demanda com produtos e processos produtivos em 

cujas operações não causem efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

Ressalte-se, ainda, que as empresas podem cometer agressões ao meio 

ambiente no momento da extração de recursos naturais, durante o 

processo produtivo e, ainda, no uso e descarte de produtos (JIMÉNEZ; 

LORENTE, 2001; SLACK et al., 2002). 

Considerando-se que "o processo produtivo tem como resultado 

outputs desejados, ou seja, os bens e serviços pretendidos, e indesejados, 

tais como resíduos e poluição", é preciso que se discuta "o desempenho 

das organizações sob diferentes enfoques, abordando-se não somente a 

competitividade econômica, mas também a competitividade ambiental" 

(BÁNKUTI; BÁNKUTI, 2014, p. 171). Para as empresas, uma das 

implicações disso é que a sustentabilidade deve ser incorporada de 

forma estratégica. A orientação nesse sentido é que se procure "alinhar 

os projetos e as ações com os objetivos estratégicos da empresa, ou 

mesmo elaborar tais projetos à luz de uma visão estratégica de 

sustentabilidade", para assim, no longo prazo, atingir desempenhos 

superiores (CLARO; CLARO, 2014, p. 304). Maçaneiro e Cunha (2014, 

p. 16) complementam a discussão sobre a definição de estratégias 

ambientais pelas organizações ao postular que as mudanças contextuais 

externas a elas "tendem a intensificar a necessidade do desenvolvimento 

de mecanismos internos consolidados e ao mesmo tempo flexíveis a 

essas mudanças". A capacidade das empresas de se anteciparem e 

reagirem às mudanças que ocorrem em seu contexto de negócios faz 

com que elas obtenham mais benefícios no longo prazo (MAÇANEIRO; 

CUNHA, 2014). 

 "Quando a função ambiental se torna estratégica para a empresa, 

o desempenho da função produção é também considerado estratégico" 
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(JABBOUR; SANTOS, 2006, p. 445). A variável ambiental vincula-se 

às decisões da função produção, uma vez que elas podem ter alto grau 

de integração. "Normalmente, a área de produção, por sua natureza 

transformadora de recursos, é a de maior impacto ambiental e, portanto, 

aquela onde o envolvimento com a gestão ambiental é mais explícito" 

(CORAZZA, 2003, p. 12). A consequência dessas formulações, na 

realidade, é que qualquer iniciativa no âmbito da gestão ambiental sem 

implicações para a prática da produção tende a ser desprovida de sentido 

e de razão. Sendo assim, as estratégias de produção e gestão ambiental 

devem estar fortemente alinhadas, de modo a integrar conceitos de 

preservação ambiental ao modelo de produção vigente na organização, a 

fim de se desenvolver processos mais limpos e produtos adequados ao 

crescente mercado de consumidores verdes (DONAIRE, 1995; 

FLORIDA, 1996; JIMÉNEZ; LORENTE, 2001; SLACK et al., 2002; 

JABBOUR; SANTOS, 2006). 

Barbieri et al. (2010) sustentam que, inicialmente, as empresas 

aderem ao desenvolvimento sustentável para atender às exigências 

estabelecidas por entidades governamentais e pela sociedade civil 

organizada. Em uma etapa mais avançada, a adesão das empresas passa 

a ser induzida por fatores de natureza ambiental, ou seja, estar inserida 

no movimento do desenvolvimento sustentável passou a ser um fator de 

competitividade, seja como fonte de diferenciação, seja como fonte de 

qualificação para continuar no mercado. Isso está de acordo com o 

observado por Kleindorfer, Singhal e Wassenhove (2005) sobre o fato 

de um dos sintomas da pressão pela sustentabilidade ser o movimento 

em direção ao modelo Triple Bottom Line (TBL), relativo à relação entre 

as Pessoas, o Planeta e o Lucro – People, Planet, Profit (3P‘s), 

idealizado por Elkington (1997). Nas empresas que seguirem este 

modelo, a estratégia, a cultura e as operações terão que contemplar 

considerações pertinentes às condições de vida das pessoas (internas e 

externas), às perspectivas para o futuro do planeta e aos direcionadores 

de rentabilidade operacional (KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005). 

Deste modo, algumas empresas têm procurado alinhar seu 

contexto de negócio aos princípios e às práticas do desenvolvimento 

sustentável. Entretanto, pesquisas listadas por Jabbour et al. (2012) 

indicam que nem todas as empresas incorporam as questões ambientais 

com o mesmo nível de abrangência e profundidade, sendo as diferenças 

relacionadas às práticas de gestão ambiental adotadas. Há evidências, 

portanto, de que as empresas podem estar posicionadas em diferentes 

estágios de gestão ambiental. Jabbour (2015) verificou, empiricamente, 
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que "a diferença entre as empresas com diferentes níveis de maturidade 

de gestão ambiental tende a se refletir no grau de incorporação das 

questões ambientais da função produção". Esse estudo apontou ainda 

que a função produção é tida como fundamental para a gestão ambiental 

empresarial, apesar de ela tender "a não incorporar a dimensão 

ambiental de forma homogênea no conjunto de suas atividades, como 

considera a literatura". "Esse fenômeno empírico é mais complexo e 

menos linear quando comparado aos postulados da literatura 

especializada, devido aos meandros impostos pela realidade em que as 

organizações operam" (JABBOUR, 2015, p. 375). 

Diversas taxonomias são descritas pelos autores, variando em 

termos de número de níveis, para caracterizar em qual estágio evolutivo 

a implantação de práticas de gestão ambiental se encontra em uma 

empresa (DONAIRE, 1995; MAIMON, 1996; SANCHES, 2000; 

CORAZZA, 2003; ROHRICH; CUNHA, 2004; BARBIERI, 2007a; 

DELAI, 2014). Com um enfoque geral na literatura, puderam ser 

identificados dois polos no modo como as empresas respondem às 

exigências ambientais. Se for de modo reativo às pressões locacionais 

(por parte da sociedade, da mídia e/ou da regulamentação ambiental) e 

às condições de mercado, a gestão ambiental será vista como risco 

(custo adicional), podendo prejudicar a reputação, as vendas e o 

crescimento dos negócios. Por outro lado, a atuação proativa envida 

esforços na direção da proteção ao consumidor, da prevenção da 

poluição, da segurança e qualidade dos produtos, da assistência médica e 

social aos funcionários, sem desconsiderar, entretanto, o cunho 

econômico dessas questões, que têm impacto na produtividade das 

organizações (DONAIRE, 1995; BARBIERI, 2007a; MAÇANEIRO; 

CUNHA, 2014). Consoante com a estratégia proativa, ―para que as 

empresas mantenham uma imagem real favorável às preocupações 

ambientais, e não apenas vejam os recursos naturais como insumos e o 

ambiente como repositório dos rejeitos das ações de produção‖ 

(MAÇANEIRO; CUNHA, 2014, p. 18), é necessário contar com "a 

disposição política da alta administração em transformar a causa 

ecológica em um princípio fundamental da empresa" (DONAIRE, 1996, 

p. 51), podendo obter reduções significativas em custos e ampliar as 

competências da empresa, acentuando-as até o ponto de torná-las uma 

vantagem competitiva sustentável (HART, 1995).  

Diferentemente do controle da poluição, cujas soluções procuram 

controlar os rejeitos sem alterar significativamente os meios e as práticas 

que os produziram, a prevenção da poluição requer mudanças em 

processos e produtos a fim de reduzir ou eliminar os rejeitos antes que 
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eles sejam produzidos e lançados ao meio ambiente (BARBIERI, 

2007a). Esta abordagem demanda ―uma nova maneira de encarar a 

inovação, o que leva à ideia de inovação sustentável, ou seja, um tipo de 

inovação que contribua para o alcance do desenvolvimento sustentável‖ 

(BARBIERI et al., 2010, p. 147). Ferro, Bonacelli e Assad (2006) 

constataram, por meio de investigação empírica, que as mudanças 

organizacionais requeridas para a incorporação do conceito de 

desenvolvimento sustentável implicam em vultosos investimentos e 

capacitação em inovação. Observando a questão dos investimentos 

realizados para reduzir os impactos ambientais sob o ângulo econômico, 

Orsato (2002) argui que os gestores precisam identificar as 

circunstâncias que levarão tais investimentos a favorecer não somente a 

geração de benefícios públicos, mas também os lucros corporativos. 

As recém-mencionadas classificações têm sido usadas por vários 

estudos para identificar o estágio evolutivo da implantação de práticas 

sustentáveis em uma empresa, ou seja, são úteis quando se quer 

categorizar. No entanto, elas não são suficientes para se compreender o 

movimento evolutivo da incorporação e do desenvolvimento da 

sustentabilidade no sistema de produção das empresas.  

 

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES 

 

No âmago da sustentabilidade, "está uma visão de mundo 

dinâmica, na qual transformação e adaptação são inevitáveis, mas 

dependem de elevada consciência, sóbria precaução e muita 

responsabilidade diante dos riscos e, principalmente, das incertezas" 

(VEIGA, 2014, p. 19). Desse ponto de vista, "a sustentabilidade envolve 

uma interação com sistemas dinâmicos que estão em constante mudança 

e necessitam de medidas proativas", tratando-se, assim, de um princípio 

aplicável a sistemas (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014, p. 

11). Na perspectiva da gestão, a sustentabilidade "é percebida como a 

internalização, no ciclo do processo, dos aspectos relacionados à 

equidade social, à prudência ecológica e à viabilidade econômica" 

(VAN BELLEN; PETRASSI, 2016, p. 25) ou, ainda, como as empresas 

produzem seus produtos, mantêm e melhoram os recursos humanos e 

naturais (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). Tomando esses 

conceitos por base, a abordagem que se segue considera a internalização 

da sustentabilidade nos processos de gestão das organizações. 

A melhoria nos sistemas produtivos é o resultado do 

desenvolvimento de metodologias e de técnicas para análise, controle e 

melhoria de processos. Porém, durante muito tempo, o foco dessas 
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ferramentas foi a qualidade e a produtividade, ficando a questão 

ambiental fora desse contexto, ou, quando tratada, tomada de modo 

superficial. Somente a partir da década de 90, impulsionados pela 

competição, alguns empreendimentos começaram a mudar seu 

posicionamento frente à questão ambiental. "Eles passaram a tratar os 

aspectos relacionados com o meio ambiente não mais como um 

problema, mas sim como uma oportunidade de diferenciação" (SILVA; 

AMARAL, 2011, p. 41-42). 

De início, convém ressaltar que a questão ambiental trata "de uma 

ação que se processa em um contexto de incerteza sobre os resultados, 

parcialmente dependente das competências adquiridas pela empresa 

(cumulatividade), e parcialmente determinado pela natureza da 

tecnologia envolvida" (ROMEIRO; SALLES FILHO, 1996, p. 95). 

Cada iniciativa na busca pela sustentabilidade deve ser encarada como 

um processo de aprendizado contínuo. O que equivale dizer que "a 

simples adoção de uma ou outra ferramenta ou mecanismo não significa 

que a empresa alcançou a sua plenitude no que diz respeito à 

sustentabilidade empresarial" (PIMENTA; GOUVINHAS, 2012, p. 

464), mas pode contribuir para reexaminar os materiais, os processos e 

os conceitos operacionais e de apoio à inovação, ações que oportunizam 

o aumento da produtividade (LINTON; KLASSEN; JAYARAMAN, 

2007; SRIVASTAVA, 2007; PAGELL; ZHAOHUI, 2009). Sendo 

assim, as corporações que se dispõem a operar instrumentos de gestão 

ambiental beneficiam-se, momentaneamente, com o reconhecimento e a 

padronização dos seus processos e, a longo prazo, com melhores 

chances de competir e permanecer no mercado, além de estarem 

trilhando um caminho cujo destino almejado é a sustentabilidade.  

Diante disso e com Barbieri (2007b, p. 105), compartilha-se o 

entendimento de que "uma organização inovadora sustentável não é a 

que introduz novidades de qualquer tipo, mas novidades que atendam as 

múltiplas dimensões da sustentabilidade em bases sistemáticas
7
 e 

colham resultados positivos para ela, para a sociedade e o meio 

ambiente". Em outras palavras, organização sustentável é aquela que 

contribui para o desenvolvimento sustentável à medida que procura ser, 

simultaneamente, "eficiente em termos econômicos, respeitar a 

capacidade de suporte do meio ambiente e ser instrumento de justiça 

social" – conhecidos como os três pilares do desenvolvimento 

sustentável (HART; MILSTEIN, 2004; BARBIERI et al., 2010, p. 150). 

                                                        
7
 Significa a realização de inovações com autonomia, intencionalidade e 

proatividade (BARBIERI, 2007b). 
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Desta forma, "o sistema operacional produtivo e as inovações de 

produto e de processo, ao atender as três dimensões da sustentabilidade, 

devem gerar ganhos para o meio ambiente em termos de redução no uso 

de recursos e de emissões de poluentes". Porém, "o aumento da 

produção pelo incitamento à demanda por novos produtos pode 

neutralizar ou até mesmo superar esses ganhos" (BARBIERI et al., 

2010, p. 153). Se, por um lado, as inovações podem, por exemplo, 

reduzir a quantidade de materiais e energia por unidade produzida, 

eliminar substâncias tóxicas e aumentar a vida útil dos produtos, por 

outros, elas podem ser acompanhadas por impactos negativos, como 

emissões de poluentes e esgotamento de recursos naturais, bem como 

gerar desemprego, destruir competências, prejudicar comunidades ou 

segmentos da sociedade, entre outros problemas sociais (BARBIERI et 

al., 2010). Montibeller Filho (2004) já alertava que os ganhos com 

ecoeficiência são, globalmente, superados pela elevação da produção e 

do consumo, aumento esse que, também, limita as possibilidades de 

redução do consumo de energia, mesmo sendo utilizada de maneira 

racional. 

Assim, é possível pontuar que: i) a ―inovação sustentável‖ 

depende da conjugação de esforços das empresas que pretendem inovar 

e de diversas instituições; ii) nem toda inovação acarreta impactos 

positivos na esfera socioambiental; e, iii) as inovações sustentáveis 

devem gerar resultados econômicos, sociais e ambientais positivos, ao 

mesmo tempo. Além disso, a consolidação do conceito de 

sustentabilidade ocorre quando ela é vivenciada na prática (na ação), 

sendo muito provável que a linearidade apontada pela literatura não 

possa ser observada na realidade das empresas. 

É a utilização dos recursos nos processos internos que primeiro 

atrai interesses para que haja a adesão às questões de sustentabilidade. 

Realizada a análise de custos e otimização de processos produtivos, o 

passo seguinte no desenvolvimento da sustentabilidade é dado pela 

relevância atrelada aos relacionamentos externos. Evolui-se, assim, para 

uma análise integrada de todos os participantes da cadeia de suprimentos 

em que a empresa opera, firmando parcerias com aqueles cujo 

comportamento corresponde à política de sustentabilidade da mesma. 

Isso refletiu no foco dos estudos sobre gestão de operações nas 

organizações, que se divide entre a adoção de práticas internas nas 

dimensões econômica, social e ambiental e a construção de 

relacionamentos que agregam e compartilham valor entre os 

componentes da cadeia (KLEINDORFER; SINGHAL; 



40 

 

WASSENHOVE, 2005; LINTON; KLASSEN; JAYARAMAN, 2007; 

LEAL; SHIBAO; MOORI, 2009; SANTA-EULALIA et al., 2010). 

No entanto, Kleindorfer, Singhal e Wassenhove (2005), no 

levantamento que fizeram das pesquisas sobre gerenciamento de 

operações sustentáveis, identificaram a centralidade do econômico-

ambiental nas estratégias das cadeias produtivas. Reconheceu-se, assim, 

que a dimensão social da sustentabilidade não tem recebido a devida 

atenção por parte da literatura administrativa sobre gestão de operações, 

nem o adequado trato pelas empresas, tornando-se necessário rever os 

modelos tradicionais de produção por causa da sua forma de lidar com 

as questões sociais (KLEINDORFER; SINGHAL; WASSENHOVE, 

2005). Isso pode estar atrelado ao fato de que muitos conceitos 

relacionados à sustentabilidade surgem no contexto de países 

desenvolvidos, incorporando uma perspectiva de ecoeficiência, de 

redução do consumo de matéria-prima, de inovações com foco mais 

ambiental. Quando se amplia o olhar para os países em 

desenvolvimento, a variável social é bem mais evidente. Desta forma, "a 

realidade complexa brasileira apresenta a questão social como variável 

crítica, sugerindo que o papel protagonista deveria caber à Sustainable 
Supply Chain Management (SSCM)" – ou gestão da cadeia de 

suprimentos sustentável, que se propõe a envolver efetivamente as três 

dimensões da sustentabilidade – econômica, ambiental e social – para 

que um desempenho mais sustentável possa ser alcançado (ALVES; 

NASCIMENTO, 2014, p. 519). 

Após a aposta na SSCM como uma tendência para a área de 

operações, multiplicam-se as discussões em torno dos estágios e da 

avaliação do potencial de sustentabilidade de uma cadeia de 

suprimentos. Porém, o centro dos debates vem acompanhado de 

questionamentos e dúvidas sobre a questão da sinergia entre lucros e 

práticas sustentáveis, especialmente porque, muitas vezes, os 

stakeholders cobram das empresas bons resultados nas dimensões do 

TBL, mas parecem estar alheios ou indiferentes aos imbróglios 

econômicos e/ou políticos (KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005; PAGELL; ZHAOHUI, 2009; ABDALA, 2013). 

Em que pese o clamor dos representantes do governo, do mercado e, 

principalmente, da sociedade para que as organizações se comprometam 

com melhorias nas questões ambientais e de saúde e segurança, cabe na 

sua alçada atender a essas demandas da maneira mais rentável e 

econômica possível. Deste modo, os desempenhos econômico, social e 

ambiental em uníssono são tidos como elementos-chave "para as cadeias 

de suprimento, compreendidas como modelos de negócio capazes de 
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convergir vantagens competitivas e necessidades sociais em uma só 

abordagem" (ABDALA, 2013, p. 58). 

A literatura alerta, também, para o fato de que muitos 

empresários não veem programas de sustentabilidade como essenciais 

para o sucesso dos negócios. A esse respeito, empresas que mantêm 

investimentos de cunho filantrópico e com visão de curto prazo, tidos 

como necessários em alguns momentos para ―polir a imagem‖ da 

organização, em épocas de crise, quando os resultados financeiros caem, 

rapidamente diminuirão ou eliminarão os investimentos em 

sustentabilidade, pois acabam percebidos como custos adicionais. 

Empresas que se comportam dessa maneira percebem apenas a 

necessidade de conformidade com a regulamentação ambiental. Por 

outro lado, as empresas que mantêm investimentos em sustentabilidade 

de forma estratégica
8
 e com visão de longo prazo podem beneficiar-se 

de uma vantagem competitiva de blindagem em relação aos efeitos da 

crise, ou, ao menos, são menos afetadas em seu desempenho no longo 

prazo. Diante de uma crise financeira, portanto, a magnitude da queda 

nos investimentos em sustentabilidade depende do tipo de postura que a 

empresa adota em relação a essa questão (BLACKBURN, 2007; JOTHI, 

2010; CLARO; CLARO, 2014; MAÇANEIRO; CUNHA, 2014). 

Diante disso, os gerentes são cada vez mais confrontados com a 

pressão de pensar não apenas sobre lucros, mas também sobre o 

desempenho social e ambiental da organização. O estudo de Pagell e 

Gobeli (2009) oferece uma primeira análise das experiências dos 

gerentes operacionais em relação ao bem-estar dos funcionários e às 

questões ambientais, dos impactos destas atitudes no desempenho e de 

como as três medidas de desempenho do TBL se inter-relacionam. Os 

resultados sugerem que os gerentes operacionais (ainda) não pensam em 

termos de sustentabilidade, indicando que embora seja uma discussão 

presente na academia, não é frequente entre os gestores. Contudo, o 

bem-estar dos empregados e o desempenho ambiental interagem de 

forma significativa com o desempenho operacional. Assim, os gerentes 

operacionais beneficiar-se-iam de um entendimento mais completo das 

relações complexas entre os elementos do TBL (PAGELL; GOBELI, 

2009). Em sentido complementar, Jabbour et al. (2013b, p. 662) 

apontam que os gestores interessados em melhorar a performance 

ambiental de suas empresas precisam, entre outras capacidades, ―possuir 

uma perspectiva interdisciplinar e para além das restrições das áreas 

                                                        
8
 Sustentabilidade estratégica refere-se aos investimentos ligados ao core 

business (negócio central) da empresa. 
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funcionais organizacionais para viabilizar a implementação de práticas 

ambientais‖. 

Por fim, cabe destacar que, à medida que o tema da 

sustentabilidade passou a ter importância para a sociedade, surgiram 

alguns modelos de gestão para auxiliar na avaliação da sustentabilidade 

empresarial. Muitos trabalhos voltam-se à operacionalização da 

sustentabilidade por meio de indicadores e índices, simplificando e 

quantificando a conceituação de fenômenos e o destaque de tendências 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). Confirmando tal 

assertiva, a revisão da literatura mostrou que a maioria dos modelos 

analíticos que consideram a sustentabilidade das operações é composta 

por indicadores de sustentabilidade, sobretudo indicadores de 

desempenho ambiental. Em sua operacionalização, coletam-se dados 

circunscritos a um determinando momento, geralmente com 

instrumentos de pesquisa que investigam se a empresa ‗faz ou não faz‘ 

determinada ação ou se ‗tem ou não tem‘ determinado recurso, e realiza-

se uma avaliação ‗ex-post‘ dos resultados da gestão da sustentabilidade 

organizacional. Desta forma, estes modelos fornecem "uma fotografia 

estática da situação das empresas, perdendo-se de vista os processos 

subjacentes"
9
 (ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010, p. 182), 

pois não consideram, ou não consideram na totalidade, a natureza 

complexa das relações estabelecidas entre os elementos determinantes 

na transformação da gestão sustentável. Portanto, o que se encontra, na 

prática da gestão empresarial, é uma diversidade de ferramentas de 

gestão, muitas das quais de qualidade, porém que não demonstram o 

processo de mudança holística e fundamental perpassado pelas empresas 

para conformar as ações de produção com as questões da 

sustentabilidade. 

Diante de todo o exposto, reconhecesse a utilidade dos aportes 

teórico-conceituais para classificar os estágios evolutivos da 

implantação de práticas sustentáveis, bem como do modelo TBL para 

operacionalizar o conceito de desenvolvimento sustentável por meio da 

análise dimensional. Contudo, como o olhar que se lançou sobre a 

sustentabilidade no sistema de produção enfatiza os relacionamentos e a 

interdependência, afiliou-se à ideia de gestão e distanciou-se da 

abordagem de dimensões, por se considerar que essa desfavorece as 

conexões entre as partes envolvidas e simplifica demasiadamente a 

representação da realidade. Ademais, para uma pesquisa exploratória e 

                                                        
9
 Considerada a principal limitação de pesquisas que agregam dados/resultados 

(ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010). 
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indutiva nos moldes da grounded theory, como a presente, não se 

recomenda adotar uma vertente teórica, ainda mais com dimensões pré-

estabelecidas, já que não se utiliza a priori uma lente para a coleta e a 

análise dos dados.  

Como um novo campo de estudo, a gestão de operações 

sustentáveis oferece diversas oportunidades para o desenvolvimento de 

pesquisas (SCHIAVON, 2014). Na busca de literatura sobre o tema, 

deparou-se com estudos bibliométricos que remetem às lacunas e 

tendências na produção científica nacional e internacional. Pereira et al. 

(2011) constataram que temas correlatos à sustentabilidade 

socioambiental aparecem de forma evolutiva e não passageira na área de 

gestão de operações, "como a integração da cadeia de suprimentos 

(fornecedores e fabricantes), novos modelos de organização do trabalho 

e reciclagem [...], com um enfoque [...] em como transformar processos 

de modo a minimizar os prejuízos" (PEREIRA et al., 2011, p. 617-618). 

Dias, Labegalini e Csillag (2012, p. 529) identificaram que, "no Brasil, o 

foco dos estudos se concentra em logística reversa, havendo necessidade 

de estudar, a exemplo de pesquisas internacionais", o desenvolvimento 

de gestão da sustentabilidade em cadeias de suprimentos, lacuna essa 

igualmente verificada por Sehnem et al. (2015). Um dos temas de 

pesquisa propostos por Manfrin et al. (2013), que coaduna com a 

"necessidade de pesquisas aplicadas e que trazem resultados práticos" 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014, p. 11), refere-se às 

práticas adotadas pelas empresas da indústria de transformação na busca 

do desenvolvimento sustentável de suas operações. Também como 

tendências para futuros estudos, Silva, Silva e Ometto (2016) destacam 

o desenvolvimento de metodologias para subsidiar a manufatura 

sustentável, visando sua integração com instrumentos gerenciais, como 

a Análise do Ciclo de Vida - ACV, e o estabelecimento de critérios para 

a seleção de tecnologias de produção. Finalmente, sob o argumento de 

que "one size does not fit all", Silvestre (2016) defende que 

considerações à gestão da sustentabilidade sejam feitas de acordo com o 

contexto de cada cadeia de suprimentos, incitando análises caso a caso. 

Além de se considerar os gaps de pesquisa diagnosticados pelas 

citadas bibliometrias, encontraram-se várias outras recomendações para 

investigação por meio da análise da literatura. O Quadro 1 apresenta 

uma síntese dos problemas e das lacunas e oportunidades de pesquisa, 

teóricos e práticos, ventilados no campo da gestão de operações 

sustentáveis, concomitantemente à exposição das contribuições da tese. 

A incompletude das teorias e dos modelos analíticos, o desajuste entre 

conceitos teóricos e a realidade brasileira, a linearidade pregada pela 
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teoria e as limitações de compreensão da produção sustentável pelos 

gestores, são problemas sobre os quais esta tese trabalhou. 

 
Quadro 1 - Problemas e lacunas teóricos e práticos no campo da gestão de 

operações sustentáveis e contribuições da tese 

Campo 
Problemas (P) e as lacunas 

associadas (L) 
Contribuição da tese 

Teoria e 

pesquisa 

P1: Fragmentação teórica resultante de 

abordagens parciais da realidade em 

relação à integração e evolução da 

gestão sustentável na empresa. 

L1: Estudos qualitativos e longitudinais 

que permitam "a análise dos processos 

organizacionais subjacentes à gestão 

ambiental envolvendo a aprendizagem, 

os recursos humanos, a estruturação e a 

cultura organizacional" 

(ALPERSTEDT; QUINTELLA; 

SOUZA, 2010, p. 184). 

L1: Pesquisas orientadas para 

diagnosticar a evolução da gestão 

ambiental e explicar como as 

organizações estão mudando e como as 

principais forças, internas e externas à 

organização, condicionam a evolução 

da função ambiental na empresa 

(JABBOUR; SANTOS, 2006). 

A teoria oferecida, em 

suas proposições 

(assertivas), 

sistematizou diferentes 

discussões, dispersas 

na literatura, e sugeriu 

uma alternativa 

integradora para o 

campo, a qual se dispôs 

a integrar o processo de 

incorporação e 

desenvolvimento da 

gestão de operações 

sustentáveis em termos 

de um modelo 

conceitual derivado de 

dados empíricos. 

P2: Os conceitos teóricos importados 

revelam um desajuste com a realidade 

complexa brasileira (ALVES; 

NASCIMENTO, 2014). 

Desenvolveu-se uma 

teoria substantiva para 

a gestão de operações 

sustentáveis baseada 

em dados de empresas 

nacionais. 

P3: Postulados teóricos consideram que 

a função produção tende a incorporar a 

dimensão ambiental de forma 

homogênea no conjunto de suas 

atividades (JABBOUR, 2015). 

L3: "Desenvolver ferramentas de 

gestão e modelos analíticos de inserção 

das questões ambientais, sociais e 

econômicas nas decisões de 

desenvolvimento de produtos, 

processos, gerência de produção e na 

A construção da teoria 

substantiva envolvendo 

gestão de operações e 

sustentabilidade se 

baseou no fenômeno 

empírico e complexo, 

segundo Jabbour 

(2015), devido aos 

meandros impostos 

pela realidade em que 

as organizações 
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logística" (OLIVEIRA et al., 2012, p. 

78), "de modo a contribuir para 

alcançar padrões de produção e 

consumo sustentáveis" (SOUZA; 

CATTINI JUNIOR; BARBIERI, 2014, 

p. 481). 

operam, e também 

menos linear do que é 

considerado pela 

literatura. 

Prática 

P4: Muitos empresários não veem as 

questões da sustentabilidade como 

essenciais para o êxito dos negócios, e 

sim como necessárias para melhorar a 

imagem corporativa e evitar multas 

(BLACKBURN, 2007; JOTHI, 2010; 

CLARO; CLARO, 2014; 

MAÇANEIRO; CUNHA, 2014). 

L4: Os gerentes operacionais têm 

dificuldades para pensar em termos de 

sustentabilidade e tomar decisões sobre 

questões que, às vezes, se mostram 

inconciliáveis do ponto de vista 

econômico e socioambiental 

(PAGELL; GOBELI, 2009). 

L4: Pesquisa longitudinal buscando 

compreender as cognições dos gestores 

que irão realizar iniciativas de 

sustentabilidade, bem como as 

possíveis implicações destas iniciativas 

no desempenho e a forma como os 

elementos do TBL se relacionam entre 

si ao longo do tempo (PAGELL; 

GOBELI, 2009). 

As proposições teóricas 

resultantes desta 

pesquisa compõem um 

quadro de análise que 

pode subsidiar as 

decisões dos gestores 

no contexto complexo 

e incerto em que se 

processa a questão da 

sinergia entre lucros e 

práticas sustentáveis. 

 

A pesquisa gerou 

proposições teóricas 

para que os gestores 

compreendam melhor 

as relações complexas 

entre os fatores 

contextuais internos e 

externos à organização 

e como elas 

influenciam no 

processo de gestão de 

operações sustentáveis. 

P5: Os modelos para avaliação de 

operações sustentáveis fornecem um 

diagnóstico estático das empresas em 

determinada situação ou momento, 

deixando-se à margem os processos 

subjacentes (ALPERSTEDT; 

QUINTELLA; SOUZA, 2010), pois 

não exploram a natureza complexa das 

relações existentes entre os elementos 

determinantes na transformação da 

gestão sustentável. 

O modelo empírico-

conceitual sugerido tem 

por objetivo explicar o 

processo de mudança 

holística pelo qual as 

organizações passam 

para alcançar a 

conformação entre as 

ações de produção e as 

questões da 

sustentabilidade, bem 

como servir de 

benchmarking para que 

as empresas 

compreendam o 



46 

 

conceito de produção 

sustentável. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Marchi (2014). 

 

Diante do rol de problemáticas evidenciadas nos campos teórico e 

prático, se pôde então definir um problema de pesquisa. Como visto no 

Quadro 1, espera-se que a teoria fundamentada em dados contribua para 

o avanço do conhecimento teórico-científico, bem como ajude gestores a 

melhor compreender a realidade e tomar decisões. Embora a pretensão 

desta teoria não seja ser geral, mas sim específica à realidade 

investigada
10

, suas proposições poderão contribuir para o 

desenvolvimento da teoria em gestão de operações sustentáveis no 

contexto brasileiro. Para alcançar tais expectativas, as formulações da 

questão inicial de pesquisa e dos objetivos precisaram ser 

suficientemente abertas, permitindo flexibilidade para a pesquisadora 

aprofundar questões que surgiram no decorrer da pesquisa. Esta 

característica da pesquisa, frisada por Marchi (2014), é comungada pela 

abordagem da grounded theory. 

O método da grounded theory propõe, inicialmente, que o 

fenômeno a ser estudado seja indicado pela questão de pesquisa, 

devendo o pesquisador estruturá-la ―de forma a garantir flexibilidade e 

liberdade para explorar um fenômeno em profundidade‖ (STRAUSS; 

CORBIN, 2008, p. 51). Esta abordagem pressupõe uma questão inicial 

aberta e ampla e que ―progressivamente se estreita e, torna-se mais 

focada durante o processo de pesquisa à medida que conceitos e suas 

relações são descobertos‖ (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 52). Tal 

questão deve, portanto, informar aquilo que o pesquisador quer saber 

sobre o tema, e ganhar foco com o avanço da pesquisa (MARCHI, 

2014). 

Após considerar a problemática envolvida e a especificidade da 

grounded theory, o presente trabalho de tese pretendeu aprofundar o 

entendimento acerca da gestão de operações sustentáveis em empresas 

brasileiras, tendo como questão de pesquisa: como ocorre o processo 

de incorporação e desenvolvimento de gestão da sustentabilidade no 

sistema produtivo de empresas brasileiras do setor de frigoríficos? 
 

                                                        
10

 O estrito escopo de alcance, característico de uma teoria substantiva, fora 

previsto quando da criação da grounded theory e vem sendo ratificado por 

pesquisadores que utilizaram o método na íntegra, como Marchi (2014) e 

Roman (2014). 
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1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolvida teve como propósito atingir os objetivos 

geral e específicos a seguir enunciados. 

 

1.4.1 Objetivo geral 
 

De maneira geral a pesquisa visou compor uma explicação sobre 

o processo de incorporação e desenvolvimento de gestão da 

sustentabilidade no sistema produtivo de empresas brasileiras do setor 

de frigoríficos. 

Este objetivo se propôs a identificar os elementos determinantes e 

os processos subjacentes ao fenômeno da gestão que busca a conciliação 

entre as questões de sustentabilidade no contexto do sistema de 

produção de empresas brasileiras focais em suas cadeias de suprimentos, 

que lideram ou se destacam em seu setor de atuação e que, pelas 

características intrínsecas da sua atividade, são marcadamente exigidas 

na lida com as questões ambientais.   

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

No sentido de alcançar o objetivo geral, elaboraram-se os 

seguintes objetivos específicos: 

1) identificar os elementos e os processos envolvidos na incorporação e 

no desenvolvimento da gestão da sustentabilidade no sistema produtivo 

de grandes frigoríficos;  

2) reconhecer as relações entre os elementos e os processos subjacentes, 

que compõem o fenômeno da gestão de operações sustentáveis em 

grandes frigoríficos, a partir da percepção dos gestores;  

3) estruturar um modelo conceitual derivado de dados empíricos que 

explique o fenômeno de interesse.  

Entende-se por ‗elementos‘, os aspectos estruturais e 

comportamentais ou os recursos (ativos tangíveis) e as capacitações 

(ativos intangíveis), os quais representam as entradas para o processo 

produtivo e a fonte para as competências organizacionais
11

, sendo 

utilizados para alcançar os propósitos da empresa e, neste caso, também 

para melhorar o desempenho dos sistemas de produção, sem, contudo, 

prejudicar o meio ambiente e a sociedade. 

                                                        
11

 Podem ser consideradas como a capacidade do conjunto de recursos e 

capacitações para desempenhar alguma atividade (GRANT, 1991). 
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O termo ‗processos subjacentes‘ procura expressar a 

sistematização dos esforços envidados no amadurecimento da gestão de 

operações sustentáveis nas organizações, tais como o aprendizado, o 

grau de investimentos e a aculturação das questões sustentáveis
12

. 

A ‗busca pela conciliação entre as questões de sustentabilidade‘ 

representa o contexto dos tomadores de decisões e envolve o modo 

como as escolhas são realizadas e as bases sobre as quais as decisões são 

tomadas nos sistemas produtivos em organizações sustentáveis.  

Por ‗sistemas de produção‘, entende-se uma visão ampla da área 

de produção, cujas decisões envolvem as subáreas da função produção, 

como suprimentos, desenvolvimento de produtos e de processos, 

gerência de produção e gestão da qualidade e da logística
13

, e também 

outras áreas funcionais, como marketing e finanças, ou mesmo 

organizações e instituições além dos limites da empresa. 

E, ‗empresas do setor de frigoríficos‘ referem-se aos 

estabelecimentos que transformam carne em produtos cárneos e 

derivados. 

Desta forma, a presente tese propôs-se a estudar a gestão de 

operações sustentáveis em seu conteúdo, seu processo e seu contexto, na 

perspectiva dos profissionais envolvidos. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

As definições do tema, da questão de pesquisa e dos objetivos 

possuem razões que as justificam. A primeira delas diz respeito à 

relevância da pesquisa, tanto do ponto de vista acadêmico quanto 

prático. Depois, demonstra-se, com base em estudos anteriores, que o 

tema estudado é revestido por um aceitável grau de ineditismo e 

originalidade
14

, merecendo investigação científica. Ainda na sequência, 

aborda-se como a utilização do método da grounded theory na presente 

pesquisa veio a contribuir para a área de conhecimento da gestão de 

operações sustentáveis. Por fim, procura-se evidenciar o alinhamento 

desta tese com a trajetória acadêmica da pesquisadora e com a trajetória 

do grupo de pesquisa ao qual se filia. 

                                                        
12

 Exemplos de processos, extraídos do trabalho de Alperstedt, Quintella e 

Souza (2010), para a compreensão dos quais estudos qualitativos e 

longitudinais são julgados adequados. 
13

 Vide Jabbour (2015). 
14

 Condições básicas para a escolha do tema de tese, sugeridas por Castro 

(1977). 
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A relevância de se chegar a um entendimento sobre o modus 

operandi da gestão da sustentabilidade no sistema de produção em 

empresas brasileiras baseia-se em aspectos acadêmicos e práticos. No 

campo acadêmico, a compreensão do processo de incorporação da 

gestão da sustentabilidade no sistema produtivo justifica-se pela 

importância atribuída aos elementos e processos necessários (p. ex., 

desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas tecnologias e de 

competências internas e contextuais) para que as empresas possam 

aderir e desenvolver de forma mais efetiva a sustentabilidade 

(DONAIRE, 1995; MAIMON, 1996; RENNINGS; 2000; ORSATO, 

2002; DAROIT; NASCIMENTO, 2004; HART; MILSTEIN, 2004; 

BARBIERI, 2007a; FOXON; ANDERSEN, 2009; DELAI, 2014); não 

só pela incipiência, mas também pela significativa atenção internacional 

despendida para o estudo da inserção das questões relacionadas à 

sustentabilidade nas áreas tradicionais de gestão de operações 

(KLEINDORFER; SINGHAL; WASSENHOVE, 2005; MANFRIN et 

al., 2013); e pela escassez de literatura especializada na abordagem 

macro da sustentabilidade nos sistemas de produção brasileiros, 

sobremaneira pesquisas de caráter explicativo. 

Com relação a esse último aspecto, a revisão da literatura, 

sumarizada no segundo capítulo desta tese e cujos critérios sistemáticos 

de seleção dos estudos estão descritos no subtópico 3.1, mostrou a 

existência de poucas pesquisas neste tema, sendo os trabalhos de 

Jabbour e Santos (2006), Marx e Paula (2011), Delai (2014), Jabbour 

(2015) e Sehnem e Rossetto (2014), os identificados. Eles apresentam, 

em comum, a preocupação com a evolução da gestão ambiental na 

empresa. A partir disso, alguns ensaiam um aprofundamento na área da 

produção, enquanto outro busca relações causais entre os recursos, as 

estratégias ambientais e o desempenho econômico e ambiental. 

Contudo, estes estudos pouco abordam outros elementos críticos da 

gestão de operações sustentáveis, como o aprendizado, o 

desenvolvimento de competências em direção a tecnologias e processos 

mais sustentáveis, a aculturação dos envolvidos perante a questão da 

sustentabilidade, os relacionamentos externos, o contexto 

organizacional, entre outros, tampouco seus efeitos interativos. Ressalva 

deve ser feita ao trabalho de Gavronski (2009), que fez uma incursão 

nestas questões e propôs um modelo ampliado de estratégia de 

operações, que considera a dimensão socioambiental em seu conteúdo, 

com base em elementos de formulação (planejamento) da estratégia de 

operações identificados na literatura, e não realizou a sua validação 

empírica completa (GAVRONSKI, 2009). Como se pode observar, 
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existem oportunidades de ampliação e edificação do conhecimento sobre 

o assunto e de sistematização das principais discussões, para as quais 

este trabalho, ao identificar os elementos determinantes e os processos 

subjacentes ao fenômeno da busca pela conciliação entre as questões de 

sustentabilidade no contexto do sistema de produção, a partir da 

percepção dos sujeitos envolvidos, visa contribuir.  

Para o plano da prática empresarial, os resultados desta pesquisa 

podem contribuir de duas formas. Em primeiro lugar, a compreensão do 

processo de transformação pelo qual empresas líderes passam para se 

tornar referências em gestão sustentável pode ser utilizada como um 

guia, por gestores organizacionais que almejam alcançar este objetivo, 

para entender o fenômeno e a situação atual da sua empresa e, com isso, 

empreender planos de melhoria. Em segundo lugar, as práticas 

sustentáveis identificadas por ocasião deste estudo podem ser utilizadas 

como ferramenta de benchmarking, fazendo com que os gestores 

habituem-se a pensar em termos de sustentabilidade e a levá-la em conta 

em suas decisões. Tais aplicações também são referendadas por Delai 

(2014). 

Portanto, esta tese apresenta duas contribuições principais. Ela 

contribui para o estado da arte da gestão de operações sustentáveis por 

ser uma tentativa de se explicar o processo de incorporação e 

desenvolvimento de gestão da sustentabilidade no sistema produtivo de 

empresas brasileiras, a partir da percepção das pessoas envolvidas, 

abordagem essa que não encontra similar no recorte metodológico aqui 

empreendido. A sua originalidade reside na abordagem integradora e 

holística desta trajetória evolutiva e na proposição de uma teoria que, 

por ser fundamentada em dados, tende a ser mais próxima da realidade. 

Isso porque os estudos identificados na literatura relacionados à 

evolução da gestão ambiental tratam dos estágios evolutivos de forma 

isolada, sem considerar, simultaneamente, os fatores que influenciam na 

adoção dessas estratégias e os elementos e processos mobilizados pela 

empresa para viabilizá-las, nem como eles se dinamizam e que efeitos 

são resultantes. Além disso, contribui para o avanço do conhecimento 

nos campos de pesquisa da gestão de operações e da sustentabilidade 

por apresentar as experiências de empresas líderes no seu segmento de 

atuação, bem como as suas trajetórias evolutivas no que se refere à 

gestão da sustentabilidade. 

Embora já exista um volume abundante de teorias sobre 

sustentabilidade em sistemas de produção, não foi localizada produção 

científica que sistematize e relacione os elementos, processos, 

determinantes e efeitos da gestão da sustentabilidade, e que, de forma 
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conectada, ofereça o conhecimento concernente a esse assunto aos 

empresários e pesquisadores. Objetiva-se, assim, contribuir com o 

desenvolvimento de uma perspectiva teórica - com matrizes 

fundamentais nas vivências das pessoas que operam o sistema de 

produção – dedicada à interação e integração das questões de 

sustentabilidade nas áreas de gestão da produção. Desta feita, é possível 

afirmar com clareza que o assunto em pauta é original. 

Nesse sentido, autores como Kleindorfer, Singhal e Wassenhove 

(2005), Linton, Klassen e Jayaraman (2007) e Manfrin et al. (2013) 

reforçam a necessidade de os pesquisadores trabalharem a interseção 

entre a sustentabilidade e a gestão de operações, áreas onde a pesquisa 

está em fase de crescimento e consolidação e que ainda se encontram 

permeadas por incertezas teóricas, metodológicas e políticas. Isso 

caracteriza a área da gestão de operações sustentáveis como um campo 

ainda pouco explorado, especialmente no Brasil, mas que vem ganhando 

crescente atenção da literatura internacional, de maneira mais incisiva 

em países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Japão, Austrália, 

Canadá, Índia, Itália e Alemanha (SILVA; SILVA; OMETTO, 2016). 

Um especialista do tema Supply Chain Management - SCM da 

área de Administração, ao ser solicitado a falar sobre as questões de 

preocupação ambiental inseridas na cadeia de suprimentos, "alegou que 

a academia não acompanha o desenvolvimento de práticas realizadas 

pelas organizações, ―nem todos os estudos conseguem refletir o que está 

acontecendo aqui‖", e, desta forma, fica parecendo que o 

desenvolvimento da Green Supply Chain Management - GSCM no 

Brasil está muito atrasado em relação a outros países, mas a realidade é 

que aqui se está mais adiantado do que em alguns (ALVES; 

NASCIMENTO, 2014, p. 515). A grounded theory pode contribuir para 

sanar este ―descolamento‖ entre teoria e prática, na medida em que os 

fundamentos da teoria substantiva oferecida consistem em práticas 

organizacionais. Em outros termos, a teoria gerada, a partir desta 

abordagem de pesquisa, é calcada na realidade das empresas, pois, de 

início, os dados são coletados diretamente com os praticantes, e, em 

seguida, analisados por meio de técnicas sugeridas pela grounded 
theory, sem que esse processo seja respaldado por um quadro teórico-

analítico. Durante a operacionalização da pesquisa, retornos ao campo 

estão previstos para confirmar os achados preliminares e dirimir 

questões que persistam, constituindo um processo simultâneo de coleta e 

análise de dados, que, gradativamente, permite que graus mais elevados 

de abstração sejam alcançados, até que a teoria substantiva esteja 

conceitualmente bem desenvolvida. Assim sendo, a grounded theory 
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apresenta-se como uma forma de integração entre a academia e as 

empresas, bem como um modo efetivo dos gestores contribuírem para o 

avanço do campo em estudo.   

Além disso, a revisão da literatura aponta modelos envolvendo 

gestão de operações e sustentabilidade que se dispõe a servir "de 

referência para que as empresas compreendam o conceito de produção 

sustentável e possam avaliar a eficácia de seus sistemas de indicadores 

de sustentabilidade" (MANFRIN et al., 2013, p. 764). Porém, a maioria 

desses modelos foi concebida com base em outros modelos e 

ferramentas de gestão, em conceitos teóricos ou em normas e diretrizes 

institucionais, e não na prática das organizações. Esse fato compromete 

a função e a funcionalidade de tais modelos, pois eles não dão conta da 

complexidade e das mudanças do ambiente no qual o fenômeno está 

imerso, acabando por fornecer visões parciais da realidade. A grounded 
theory, por sua vez, permite ao pesquisador explorar a natureza 

complexa do fenômeno empírico, e não ficar preso a relações 

eminentemente causais. 

Ainda na fase de planejamento da pesquisa, após a definição da 

área substantiva e da problemática da pesquisa, precisou-se fazer a 

escolha de um campo empírico onde se pudesse verificar o 

comportamento do fenômeno em questão, por meio da experiência de 

quem o pratica. Logo, o porquê dos grandes frigoríficos terem sido 

escolhidos, como estrutura de produção em que o fenômeno toma 

expressão, reside nos fatos de que: o setor de frigoríficos produz 

alimentos essenciais para a nutrição humana, o que contribui para que se 

mantenha importante no cenário produtivo, mas também reforça a 

necessidade de se repensar a atividade frente às mudanças de diversas 

ordens; é um dos setores em que o Brasil tem se destacado 

economicamente, e deve se aproveitar disso para torná-lo referência em 

sustentabilidade, dando vazão, principalmente, ao potencial contido nos 

recursos naturais renováveis; e, a acentuada dependência da produção no 

campo, de mão de obra e de recursos naturais faz com que a gestão 

dessas questões seja ainda mais desafiadora. 

O motivo da escolha de empresas brasileiras do setor de 

frigoríficos para comporem o cenário de pesquisa é devido, também, à 

dimensão de importância das questões sociais e ambientais no contexto 

econômico, político e social do país. Muito embora a questão social 

desponte como variável prioritária no âmbito da realidade complexa 

brasileira, a literatura de gestão de operações como um todo é carente de 

estudos organizacionais sobre a dimensão social da sustentabilidade 

(KLEINDORFER; SINGHAL; WASSENHOVE, 2005; ALVES; 
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NASCIMENTO, 2014; SCHIAVON, 2014). De outra parte, "uma 

matriz energética baseada em fontes renováveis, tais como o Brasil 

possui, poderia ser a base para operações mais sustentáveis e menos 

agressivas ao meio ambiente, implicando vantagem competitiva" 

(SOUZA; CATTINI JUNIOR; BARBIERI, 2014, p. 481). Portanto, o 

Brasil tem atraído olhares tanto pela gravidade da questão social quanto 

pela abundância de recursos naturais e de fontes de energia renovável. 

Estes fatores impactam na forma de atuação das empresas e também são 

impactados por ela. 

Pela pujança do agronegócio e por ser um celeiro de produção de 

alimentos, o Brasil tem ganhado notoriedade junto a empresas e 

universidades de outros países. Logo, está dotado de prerrogativas para 

desempenhar um papel estratégico "frente a impactos socioambientais 

globais que podem ser minimizados com a gestão da sustentabilidade 

em cadeias produtivas", dentre as quais se destaca a da carne. Por isso, 

urge "dar ênfase à realidade do país, ressaltar inovações genuinamente 

brasileiras, ofertar pesquisas sobre alternativas em termos de uso de 

materiais, conservação energética, equacionamento dos desmatamentos 

e sobre iniciativas práticas ainda não sistematizadas pela academia" 

(DIAS; LABEGALINI; CSILLAG, 2012, p. 529). 

Certos acontecimentos na trajetória da pesquisadora confluem 

para a escolha do tema desta pesquisa, dos quais podem ser destacados: 

a iniciação científica, a instituição formadora e aquela na qual 

desenvolve a sua formação e o grupo de pesquisa ao qual se filia
15

. A 

trajetória teve início em Santa Maria – RS, no Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis da UFSM, entre os anos de 2004 e 2008. Ainda no 

primeiro ano da graduação, iniciou-se na pesquisa, como bolsista de 

iniciação científica, e, nessa condição, manteve-se até o final do curso. 

Nesse período, teve a oportunidade de estudar o instrumento de política 

pública ICMS Ecológico (UHLMANN; ROSSATO; PFITSCHER, 

2010), bem como o tratamento contábil da geração de créditos de 

carbono (UHLMANN et al., 2012). Já o mestrado foi realizado no 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC, no período de 

2009 a 2011, momento em que teve a oportunidade de participar do 

Núcleo de Estudos sobre Meio Ambiente e Contabilidade – NEMAC e 

de aprofundar as pesquisas nas áreas de Sustentabilidade e de 

Contabilidade e Gestão Ambiental (UHLMANN, 2011). 

Com o ingresso no Curso de Doutorado em Administração, 

também na UFSC, a trajetória da pesquisadora integra-se à trajetória do 

                                                        
15

 Vide Sobral, Almeida e Caixeta (2008). 
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Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Produção e Custos – NIEPC. Na 

pesquisa, este núcleo tem desenvolvido, nos últimos anos, projetos 

dedicados às relações complexas na administração da produção. Isso 

tem resultado em artigos publicados (SEHNEM; ERDMANN, 2006; 

DUTRA; ERDMANN, 2007; INAMINE; ERDMANN; MARCHI, 

2012; ROMAN et al., 2012; MARCHI; ERDMANN; RODRIGUEZ, 

2014) e em dissertações e teses defendidas por seus integrantes.   

Nesse contexto, o NIEPC vem trabalhando em uma proposta 

visando o "desenvolvimento de instrumentos que possam avaliar, 

diagnosticar, enfim, auxiliar a tomada de decisão nos sistemas de 

produção, considerando uma perspectiva complexa das relações entre os 

diversos elementos que compõe tal sistema" e desses com o ambiente 

(MARCHI, 2014, p. 450). Os primeiros esforços foram no sentido de 

desenvolver a estrutura do instrumento em termos de categorias de 

análise e fatores de resultado (características operacionais desejáveis), 

segundo a teoria em administração da produção (SCHULZ, 2008; 

SANCHES, 2009; SILVEIRA, 2010). Outros trabalhos fizeram 

aplicações de versões em desenvolvimento deste instrumento em 

indústrias, em organizações prestadoras de serviços e em arranjos 

produtivos, o que propiciou a validação do seu conceito básico. 

Destacam-se, ainda, os estudos dedicados a identificar fatores de 

competitividade organizacional (ROMAN, 2011) e a aprimorar e 

transformar os fatores identificados em fatores de prática (PIANA; 

ERDMANN, 2011; ROMAN et al., 2012). Ultimamente, a equipe de 

'niepquianos' empenha-se em desenvolver a aludida tecnologia de 

gerenciamento, com variantes específicos para instituições de ensino 

(SOARES, 2016; SCHERER, 2017) e organizações de saúde (BERTO 

et al., 2014; BENTO, 2016). 

No estágio atual, o instrumento do NIEPC considera que os 

fatores de resultado são a referência do sistema, ou seja, são os objetivos 

ou as prioridades, os quais se espera alcançar; as categorias de análise 

são a planta, entendidas como os subsistemas de produção, sobre os 

quais os praticantes tomam decisões; os fatores de prática têm por 

objetivo direcionar quais práticas podem ser empregadas, de acordo com 

as debilidades percebidas pela avaliação, e proporcionar 

competitividade; como saídas do sistema, a ferramenta proporciona as 

ideias de melhoria, concebidas em conjunto com os membros da 

organização, que gerarão projetos de melhoria. Esses projetos precisam 

ser implantados e constantemente verificados pelo processo de 

retroalimentação. Portanto, aplica-se o instrumento do NIEPC para 

reconhecer fragilidades originadas do sistema de produção da 
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organização, bem como para potencializar ideias de melhoria. Desta 

forma, a inspiração para a escolha do tema desta tese originou-se 

também da preocupação de que estas ações de melhoria estejam 

alinhadas com as questões da sustentabilidade. 

O instrumento, em sua configuração atual, compõe-se de uma 

estrutura de treze categorias, relacionadas com três fatores de resultado, 

que são alcançados por meio de dez fatores de prática. A relação entre as 

categorias de análise e os fatores de resultado origina assertivas, 

desenvolvidas teoricamente, que compõe quadros de diagnóstico 

situados entre dois cenários, um pessimista e outro otimista. Isso 

permite a reflexão dos praticantes sobre suas ações e decisões, surtindo 

assim ideias de melhoria que podem se tornar planos de ação ou projetos 

(BERTO et al., 2014; MARCHI, 2014). Por meio da Figura 1, podem-se 

visualizar os componentes e a lógica de aplicação do instrumento de 

avaliação de sistemas de produção desenvolvido pelo NIEPC. 

 
Figura 1 - Componentes do instrumento de avaliação de 

sistemas de produção e sua lógica de aplicação 

 
  Fonte: adaptada de Berto et al. (2014) e Marchi (2014). 
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A presente pesquisa visa, portanto, contribuir com subsídios para 

o desenvolvimento deste instrumento de avaliação de sistemas de 

produção, mas, para isso, pretende trilhar um caminho inverso ao que se 

adotou nos trabalhos precursores, com exceção às teses defendidas por 

Marchi (2014) e Roman (2014). Com base na revisão da literatura e no 

breve relato sobre a evolução do instrumento NIEPC, pode-se perceber 

que grande parte das pesquisas que se propõe a desenvolver modelos de 

gestão, o faz a partir de teorias existentes. Em seguida, tais modelos são 

validados empiricamente, geralmente por meio de técnicas estatísticas 

ou estudos de caso. Em contraposição, esta tese objetivou desenvolver 

teoria a partir da realidade construída pelos sujeitos que atuam nas 

organizações, consubstanciando-se em um modelo empírico-conceitual 

válido, a princípio, para uma área empírica e específica. Esta teoria 

poderá ser cotejada com o instrumento preconizado pelo NIEPC e 

contribuir para o aprimoramento do rol de categorias de análise, bem 

como para o enrobustecimento das assertivas. 

 

1.6 ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese foi estruturada para ser apresentada em quatro capítulos, 

além desta introdução.  

O capítulo 2 dedica-se à revisão da literatura, na qual se procurou 

ser abrangente, seguindo o que preconizam autores da grounded theory. 

Desta forma, inicia-se o capítulo com o resgate das origens do 

movimento da sustentabilidade, suas dimensões e sua interação com as 

empresas, e com o avanço das leituras, incorpora-se o tema da inovação 

à discussão. Em seguida, apresentam-se os fatores determinantes da 

adoção de estratégias de sustentabilidade e como elas podem refletir 

sobre o desempenho e a competitividade das empresas. Depois, adentra-

se em uma discussão mais operacional sobre a gestão da 

sustentabilidade no sistema produtivo das empresas, que antecede um 

levantamento de modelos os quais se propõem a avaliar a 

sustentabilidade empresarial. Para o fechamento desse capítulo, fazem-

se considerações sobre o setor de frigoríficos, direcionadas ao ambiente 

institucional em que se inserem os frigoríficos brasileiros e às 

discussões em voga na produção científica internacional.  

No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia da pesquisa, 

onde se tem o delineamento metodológico, a explicação sobre a origem 

e o desenvolvimento teórico-metodológico do método da grounded 

theory e sua aplicação na área da Administração, além de aspectos 
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operacionais da pesquisa, relativos à amostragem teórica e aos 

procedimentos de obtenção e tratamento dos dados. 

Foram inseridos, no capítulo 4, os resultados da pesquisa e a sua 

discussão, com descrições e interpretações que corroboram as categorias 

e propriedades construídas a partir dos dados coletados a campo. Em um 

primeiro momento, apresenta-se o modelo conceitual, baseado na 

percepção de gestores de grandes frigoríficos, que provê uma explicação 

da gestão de operações sustentáveis. No segundo momento do mesmo 

capítulo, aproxima-se a teoria substantiva da literatura especializada, 

para verificar se os achados de pesquisa seguem a linha de seus 

antecessores e em que aspectos a tese amplia o entendimento sobre o 

assunto. Encerrou-se a análise e discussão dos resultados fundamentada 

na visão da pesquisadora sobre a realidade que se tornou cientificamente 

consistente com o processo de pesquisa. 

No capítulo 5, retomam-se os principais achados da pesquisa, 

ratificam-se as contribuições teóricas e práticas, bem como se apontam 

possíveis desdobramentos e aprofundamentos para investigações 

posteriores com relação à temática em questão. 

O presente estudo encerra-se com a apresentação das referências, 

seguidas dos apêndices elucidadores da trajetória metodológica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo é apresentada a revisão teórica, que tem a função 

de evidenciar o gap de pesquisa, além de desempenhar um papel 

importante na conclusão do estudo, sendo retomada ao final do processo 

de pesquisa da grounded theory para integrar-se ou contrastar com os 

resultados gerados. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE: RESTRIÇÃO À COMPETIÇÃO OU 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO? 

 

A maioria das nações é orientada pela lógica do sistema 

econômico capitalista, que induz desejos e necessidades artificiais nas 

pessoas, levando-as a um consumismo exagerado, mesmo porque 

consumo e bem-estar têm uma relação muito estreita. Basicamente, são 

três os ingredientes que estimulam a sociedade a consumir mais: "a 

publicidade, que cria o desejo de consumir; o crédito, que fornece os 

meios; e a obsolescência acelerada e programada dos produtos, que 

renova a necessidade deles" (LATOUCHE, 2009, p. 18). 

Associada a este aumento na demanda, uma série de 

desequilíbrios ambientais e sociais vem acometendo o planeta, como a 

escalada do desflorestamento, a perda da biodiversidade, a poluição do 

ar e dos recursos hídricos, a desertificação e erosão do solo, o 

aquecimento global, a pobreza, os assentamentos urbanos precários e as 

epidemias globalizadas. "Esses problemas globais só podem ser 

resolvidos com a participação de todas as nações, governos em todas as 

instâncias e sociedade civil, cada um em sua área de abrangência" 

(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 66-67). 

As empresas também têm parte na responsabilidade sobre o trato 

dos recursos e, por isso, muitas delas seguiram um caminho de reflexão 

sobre o tema da sustentabilidade e consequente reformulação de 

conceitos, de práticas e de hábitos, que, apesar de pontuais, já 

repercutem globalmente. Com esse comportamento, as empresas 

economizam recursos, evitam desperdícios e revertem em qualidade de 

vida para os funcionários, beneficiando elas próprias e ainda a sociedade 

e o meio ambiente (BARBIERI, 2007a; BARBIERI; CAJAZEIRA, 

2009). Portanto, dependendo do modo como as empresas reagem às 

exigências sociais e ambientais, a questão da sustentabilidade pode 

assumir duas faces distintas: a de restrição à competição, no sentido de 

impor limites para a atuação da empresa; ou a de oportunidade de 

negócio, em cujo processo a inovação cumpre papel central. 
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2.1.1 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade Empresarial 

 

A sustentabilidade é a capacidade de resistência ou adaptação à 

mudança endógena ou exógena, intrínseca a um sistema humano, 

ambiental ou misto, sem limite temporal (DOVERS; HANDMER, 

1992). "Enquanto capacidade de manutenção e recomposição do 

ambiente", a resiliência desponta como um dos principais vetores para 

se atingir a sustentabilidade (VEIGA, 2014; NICODEMO, 2016, p. 14). 

Abarcando esse conceito, o desenvolvimento sustentável - DS é uma via 

de mudança intencional que mantém ou melhora (aumenta) a 

sustentabilidade do sistema, ao mesmo tempo que responde às 

necessidades correntes da população (DOVERS; HANDMER, 1992). 

Para melhor discernir a sustentabilidade do DS, sob um ponto de vista, o 

DS consiste de um processo variável de mudança que busca alcançar a 

sustentabilidade, isto é, a sustentabilidade é o objetivo final, de longo 

prazo (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). Além de encerrar 

em si a noção de meio ou processo para a melhoria das condições de 

vida de todos ou a obtenção de existência digna com o mínimo 

comprometimento ambiental, o conceito de DS está ainda em elaboração 

e requer revisão de acordo com o momento histórico e o contexto social 

(MONTIBELLER FILHO, 2004; VILANI, 2013). Contudo, Sartori, 

Latrônico e Campos (2014, p. 2) apontam uma visão contrária a essa nos 

desdobramentos do termo TBL, criado por Elkington (1997), segundo a 

qual "o DS é objetivo a ser alcançado e a sustentabilidade é o processo 

para atingir o DS". 

O fato de que "diferentes apropriações do conceito de 

desenvolvimento sustentável são feitas na sociedade, por diversos 

grupos de interesse, cada qual considerando apenas a dimensão para si 

mais conveniente" (MONTIBELLER FILHO, 2004, p. 283), juntamente 

com seu uso em linguagem comum, resultam na inconclusividade dos 

termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável (GRINDE; 

KHARE, 2008). Na prática, também falta consenso entre as formas de 

abordagem dos termos DS e sustentabilidade, haja vista que a 

sustentabilidade, algumas vezes, é usada para descrever processos e 

atividades (p. ex., finanças sustentáveis, negócios sustentáveis) e, em 

outros casos, as atividades visam ser sustentáveis (p. ex., turismo 

sustentável, agricultura sustentável) (SARTORI; LATRÔNICO; 

CAMPOS, 2014). 

Um conceito, diversas vezes citado, refere que o desenvolvimento 

é um processo de transformação, no qual se combinam o crescimento 

econômico, as mudanças sociais e culturais e os limites biofísicos do 
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planeta. Dita ainda que as considerações à sustentabilidade sejam 

incorporadas em todos os setores da sociedade, inclusive na arena 

política (DONAIRE, 1995; MAIMON, 1996; CLARO; CLARO, 2014). 

Nessa esteira, tem-se, portanto, que o desenvolvimento implica em 

regionalidade e, por consequência, em uma rede de atores que impactam 

e são impactados (MOLDAN; JANOUŠKOVÁ; HÁK, 2012). 

Autores mais críticos, como Latouche (2009), desacreditam da 

possibilidade de um desenvolvimento sustentável e criticam o 

crescimento econômico nos moldes experimentados desde a revolução 

industrial até os dias de hoje. Motivado pela busca de soluções que 

façam com que a sociedade foque menos nos bens materiais e mais nas 

relações humanas, Latouche (2009, p. 42) aposta em oito objetivos 

capazes de suscitar "um processo de decrescimento sereno, convivial e 

sustentável", que são: revalorizar, reconceituar, reestruturar, relocalizar, 

redistribuir, reduzir, reutilizar e reciclar. 

Com suas referências em nomes como Pierre Bourdieu, Thomas 

Kuhn e Serge Latouche, Domingo (2016) condena o uso do termo 

'conservação' de espécies e de recursos naturais, pois falar isso requer a 

imposição, em algum momento, de limites aos efeitos do sistema 

capitalista sobre os ecossistemas. O capitalismo adota como postulado o 

crescimento ilimitado, com base na exploração e comercialização de 

todos os recursos, e sua lógica de funcionamento se equipara a uma 

espiral infinita, movimento que ganha velocidade devido ao 

desenvolvimento da tecnologia e da globalização. Mas a capacidade de 

adaptação da maioria dos sistemas naturais é insuficiente para 

acompanhar as mudanças impressas pelo homem e pela tecnologia. 

Assentado na ideia do capitalismo não aceitar limites, Domingo (2016) 

assevera que não é possível 'conservar' no atual sistema econômico, 

apenas retardar a extinção/exaustão, se o foco estiver nos processos de 

'lentinción'.  

 
Lentinción es un término tentativo que conjuga 

los conceptos de ―lentificar‖ (imprimir lentitud a 

alguna operación o proceso, disminuir su 

velocidad) y ―extinción‖. De esta manera nos 

proponemos un objetivo posible dentro del 

sistema actual: la ―LENTINCIÓN‖. Los cambios 

que esta nueva visión genere en la acción 

permitirán sin duda que ésta se vuelva más 

efectiva (DOMINGO, 2016, p. 16). 
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A visão a respeito da sustentabilidade divide-se em duas direções. 

Uma delas é denominada de sustentabilidade fraca, na qual se admite 

compensar as perdas de capital natural para as futuras gerações com o 

capital econômico produzido pelas gerações atuais, desde que se 

preserve o valor do capital natural
16

. A outra corrente de pensamento 

debruça-se na não substituição, ou seja, na conservação do capital 

natural em termos físicos, diante do entendimento de que determinados 

sistemas naturais não podem ser exauridos sem prejuízos aos interesses 

das gerações futuras, sendo chamada de sustentabilidade forte 

(FIORINO, 2011).  

Apesar das inúmeras definições atribuídas aos termos DS e 

sustentabilidade, todas fazem alusão a um modo de desenvolvimento 

socioeconômico que seja compatível com a proteção ambiental. Desse 

ponto unânime deriva a orientação de que, no processo de mudança, a 

exploração de recursos naturais, o caráter dos investimentos financeiros, 

as rotas de desenvolvimento tecnológico e o ambiente institucional 

deverão adquirir sentidos coerentes entre si e com as necessidades 

presentes e futuras (DONAIRE, 1995; MAIMON, 1996; JOVANE et 

al., 2008). 

A consciência ecológica surgiu após a Segunda Guerra Mundial e 

passou a ser pauta de discussões das teorias econômicas na década de 

70, quando a pressão da concentração populacional e industrial sobre a 

natureza ultrapassou a escala local e atingiu uma situação crítica 

(MONTIBELLER FILHO, 2004). Nesta fase recessiva (crise do 

petróleo), as indústrias viram na questão ambiental uma oportunidade 

para sair da crise e, ainda que nem sempre intencionalmente, preservar o 

ambiente. Alguns autores colocam que a percepção da sustentabilidade 

como oportunidade de negócio fora iniciada, nos anos 1980, em torno de 

uma consciência desperta com o reconhecimento do fenômeno da 

degradação ambiental, igualmente da dependência em relação ao meio 

ambiente, e difundida em ações coletivas e individuais de busca por 

soluções imediatas por meio das quais se alcance desenvolvimento 

econômico em bases sustentadas (CARRILLO-HERMOSILLA; 

GONZALEZ; KÖNNÖLÄ, 2009; CHENG; SHIU, 2012). Desta forma, 

e conforme referido por Montibeller Filho (2004), embora os debates 

relativos à problemática ambiental tenham permanecido arrefecidos até 

                                                        
16

 Por exemplo, a exaustão dos recursos não renováveis pode ser compensada 

por investimentos em recursos renováveis substitutos de valor equivalente 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). 
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por volta do ano de 1970, a degradação do meio é um fato anterior ao 

referido marco temporal. 

Como um dos esforços empreendidos no sentido de contornar os 

problemas ambientais, despontaram, no início da década de 90, duas 

estratégias. Uma delas respondia ao lema ‗pensar globalmente e agir 

localmente‘. A outra estratégia baseava-se na desagregação dos 

elementos constitutivos do DS em dimensões (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009). Um dos mais conhecidos esquemas de 

desagregação foi proposto por Sachs (1993, p. 24-27). A sua proposta 

inicial considerava as seguintes dimensões da sustentabilidade: i) social 

– trata da consolidação de processos que promovem maior equidade na 

distribuição dos bens e da renda para melhorar substancialmente os 

direitos e as condições da população; ii) econômica – possibilita a 

alocação e gestão eficiente dos recursos produtivos, bem como um fluxo 

regular de investimentos públicos e privados; iii) ecológica – refere-se 

às ações para aumentar a capacidade de carga do planeta e evitar danos 

ao meio ambiente; iv) espacial — voltada a uma configuração rural 

versus urbana mais equilibrada, com uma melhor distribuição territorial 

dos assentamentos humanos e das atividades econômicas; e, v) cultural 

— privilegia processos de mudança cultural para o respeito da 

pluralidade de soluções apropriadas às especificidades de cada 

ecossistema, de cada cultura e de cada local. O Quadro 2 oferece uma 

melhor compreensão das cinco dimensões, além de referenciar o 

ordenamento jurídico nacional competente a cada uma delas.  
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Quadro 2 - Dimensões do desenvolvimento sustentável no ordenamento 

jurídico nacional 

DIMENSÃO COMPONENTES OBJETIVOS 
PROTEÇÃO 
NORMATIVA 

Sustentabilidade 

social 

- Criação de postos de trabalho 

que permitam a obtenção de 

renda individual adequada (à 
melhor condição de vida, à maior 

qualificação profissional); 

- Produção de bens dirigida 
prioritariamente às necessidades 

básicas sociais; 

Redução das 

desigualdades 
sociais 

Arts. 1°, III e 
IV; 3°, III; 7°; 

170, VII (CF, 

1988) 

Sustentabilidade 

econômica 

- Fluxo permanente de 

investimentos públicos e privados 

(estes últimos com especial 

destaque para o cooperativismo); 
- Manejo eficiente de recursos; 

- Absorção, pela empresa, dos 

custos ambientais; 
- Endonegeização: contar com 

suas próprias forças; 

Aumento da 
produção e da 

riqueza 

social, sem 
dependência 

externa 

Art. 170 (CF, 

1988) 

Sustentabilidade 
ecológica 

- Produzir respeitando os ciclos 
ecológicos dos ecossistemas; 

- Prudência no uso de recursos 

naturais não renováveis; 
- Prioridade à produção de 

biomassa e à industrialização de 

insumos naturais renováveis; 
- Redução da intensidade 

energética e aumento da 

conservação de energia; 
- Tecnologias e processos 

produtivos de baixo índice de 

resíduos; 
- Cuidados ambientais; 

Melhoria da 
qualidade do 

meio 

ambiente e 

preservação 

das fontes de 

recursos 
energéticos e 

naturais para 

as próximas 
gerações 

Arts. 170, VI e 
225 (CF, 1988) 

 

Lei 6.938/1981 
(Política 

Nacional do 

Meio 
Ambiente) 

Sustentabilidade 
espacial/ 

Geográfica 

- Desconcentração espacial (de 

atividades, de população); 

- Desconcentração/ 
democratização do poder local e 

regional; 
- Relação cidade/campo 

equilibrada; 

Evitar 
excesso de 

aglomerações 

Art. 182 e 183 
(CF, 1988)  

 
Lei 10.257/2001 

(política 

urbana) 

Sustentabilidade 

cultural 

- Soluções adaptadas a cada 

ecossistema; 

- Respeito à formação cultural 
comunitária. 

Evitar 

conflitos 
culturais com 

potencial 

regressivo 

Arts. 215 e 216 

(CF, 1988) 

Fonte: adaptado de Sachs (1993), Montibeller Filho (2004) e Vilani (2009). 
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Avançando um pouco na questão, Goulet (2002, p. 78) avalia 

que, para uma sociedade ser dita como sustentável, é necessário garantir 

a sustentabilidade em quatro domínios: econômico, político, social e 

cultural. 

 
A sustentabilidade econômica depende de um uso 

de recursos que não os esgote irreversivelmente e 

de um padrão de manejo de lixo resultante da 

produção que não destrua a vida. A 

sustentabilidade política se baseia em dar a todos 

os membros da sociedade uma responsabilidade 

na sua sobrevivência: isto não pode ser 

conseguido, a menos que todos gozem de 

liberdade, direitos pessoais invioláveis, algum 

nível mínimo de segurança econômica e acreditem 

que o sistema político no qual vivem persegue 

algum bem comum, e não meros interesses 

particulares. Finalmente, se o desenvolvimento é 

para ser social e culturalmente sustentável, os 

fundamentos da vida comunitária e os sistemas 

simbólicos de significação devem ser protegidos, 

e não cozinhados em banho-maria até o 

esquecimento, sob o pretexto de submissão às 

exigências de alguma "racionalidade tecnológica 

impessoal". 

 

As empresas também cumprem papel central nos processos de 

desenvolvimento, pois muitos problemas socioambientais foram, e 

continuam sendo, produzidos ou estimulados por suas atividades. Com 

relação à contribuição das organizações em geral para com o DS, 

Barbieri e Cajazeira (2009) lembram que o seu núcleo duro passou a 

consistir em três dimensões: a econômica, a social e a ambiental. "A 

redução a essas três dimensões não implica perda ou abandono das 

outras dimensões citadas, mas uma concentração no que é específico da 

atuação das organizações", como bem observado pelos mesmos autores. 

Uma organização sustentável é, portanto, "a que orienta as suas 

atividades segundo as dimensões da sustentabilidade que lhe são 

específicas" e utiliza os preceitos da responsabilidade social como meio 
para tornar a sua contribuição para o DS efetiva (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009, p. 69).  
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Figura 2 - A responsabilidade social e as dimensões da sustentabilidade 

organizacional (triple bottom line) 

 
Fonte: adaptada de Marrewijk (2003), Pedroso e Zwicker (2007), Barbieri e 

Cajazeira (2009) e Barbieri et al. (2010). 

 

Com base na perspectiva do DS e da responsabilidade social, 

diversos modelos de gestão foram criados para que as empresas 

incorporem as dimensões da sustentabilidade, de modo consistente, em 

suas políticas e práticas. O modelo conhecido como triple bottom line 

(tríplice linha de resultados líquidos) ganhou popularidade no ambiente 

empresarial a partir da publicação, em 1997, do livro Cannibals with 
forks (Canibais com garfo e faca), de John Elkington. Nesse livro, o 

autor procura responder a questão ‗o capitalismo, assim como um 

canibal, se tornaria civilizado se usasse garfo?‘. A metáfora do garfo faz 

referência às dimensões econômica, social e ambiental da 

sustentabilidade, segundo a qual cada um dos três dentes do garfo 

representa uma dessas dimensões em termos de resultados líquidos.  

(ELKINGTON, 1997). A originalidade do modelo não se encontra na 

sua ideia central, pois essa teve origem nos esquemas de desagregação 

do conceito de DS explicitados anteriormente, mas em sugerir o modo 

de conceber as três dimensões da sustentabilidade no âmbito das 

empresas (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 
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A abordagem da dimensão econômica da sustentabilidade é 

prática comum entre os tomadores de decisão e, nos últimos tempos, os 

esforços direcionados ao pilar ambiental têm aumentado. No entanto, 

apesar da dimensão social ser usada em vários trabalhos da área, a 

literatura apresenta pouca discussão relacionada à sua definição e, 

quando discute, enfatizam-se, a reboque da legislação, questões de saúde 

e segurança ocupacional, ao invés de se primar pelas ramificações 

culturais e éticas das decisões (KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005; LINTON; KLASSEN; JAYARAMAN, 2007; 

ALVES; NASCIMENTO, 2014; SCHIAVON, 2014). 

Baseado nesta ideia de relação econômica, ambiental e social, o 

TBL é um modelo que mensura o impacto das atividades de uma 

organização na sociedade. "Qualquer tendência ambiental pode, pelo 

menos em teoria, ser analisada quantitativamente pela lente de seu 

provável impacto na capacidade das futuras gerações de atenderem às 

suas próprias necessidades". Isso vai ao encontro de um ponto 

importante que emerge da definição de desenvolvimento sustentável 

encontrada no relatório Our common future
17

 (Nosso futuro comum), 

também conhecido como Relatório Brundtland, segundo o qual, "para 

que a sustentabilidade tenha algum sentido, ela deve estar ligada a 

definições, métricas e indicadores de progresso claros e rigorosos" 

(ENGELMAN, 2013, p. 7). Com base neste pensamento, o TBL 

representa uma forma de entender e operacionalizar o conceito de 

desenvolvimento sustentável, "por meio da desagregação em diferentes 

dimensões quantificáveis, passíveis de intervenções específicas e 

localizadas" (FREITAS et al., 2012, p. 367). Na pesquisa das 

abordagens de mensuração da sustentabilidade, puderam-se observar 

três dimensões clássicas (econômica, social e ambiental) (Quadro 3). 

Ressalta-se que há outras maneiras de definir tais dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17

 O relatório Our common future (World Commission on Environment and 

Development – WCED, 1987) ainda é a referência mais frequentemente 

citada para sustentabilidade e desenvolvimento sustentável (ENGELMAN, 

2013). 
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Quadro 3 - Triple Bottom Line (dimensões da sustentabilidade) 
Dimensão Descrição Medidas típicas 

Econômica 

Preocupação com uma alocação e gestão 
mais eficientes dos recursos, com um 

fluxo regular do investimento público e 

privado, sem os quais as empresas não se 
perpetuariam. Para elas, essa dimensão 

significa obtenção de lucro e geração de 
vantagens competitivas nos mercados 

onde atuam. 

Vendas, lucros, ROI; 

Impostos pagos; 
Fluxos monetários; 

Empregos criados. 

Ambiental 

Preocupação com os impactos 

ambientais pelo uso de recursos naturais 
e pelas emissões de resíduos e de 

poluentes, com a limitação do consumo 

de recursos e com a intensificação da 
pesquisa de tecnologias limpas e 

definição de regras para uma adequada 

proteção ambiental. 

Qualidade do ar e da água; 

Uso de recursos renováveis e 

não renováveis; 
Resíduos produzidos; 

Social 

Maior equidade na distribuição da renda, 
melhorando substancialmente os direitos 

e as condições da população. 

Preocupações com os impactos sociais 
das inovações nas comunidades humanas 

dentro e fora da organização. 

Adequação à legislação 

trabalhista; 

Ambiente de trabalho seguro e 
saudável; 

Salários justos; 

Proibição de mão de obra 
infantil e de trabalho forçado; 

Impactos na comunidade; 

Respeito aos direitos humanos; 
Responsabilidade do produto. 

Fonte: adaptado de Sachs (1993, p. 24-27), de Savitz e Weber (2006, p. 13) e de 

Barbieri et al. (2010, p. 150). 

 

A dimensão ambiental, na prática, estimula empresas a reduzirem 

os ―efeitos ambientais negativos por meio de monitoramento, integração 

de tecnologia no processo, análise de ciclo de vida do produto e 

administração integrada da cadeia de produção‖. A dimensão social 

consiste ―no aspecto social relacionado às qualidades dos seres 

humanos, como suas habilidades, sua dedicação e suas experiências‖. Já 

o retorno financeiro, inerente à dimensão econômica, reflete ―a 

avaliação dos consumidores para os bens e os serviços da empresa, 

assim como a eficiência com que são utilizados os fatores de produção, 

como capital, trabalho, recursos naturais e conhecimento‖ (CLARO; 

CLARO, 2014, p. 294). Essas observações levam à conclusão de que a 

dimensão econômica é uma das principais propulsoras da manutenção 
dos investimentos em sustentabilidade (CLARO; CLARO, 2014; 

SEHNEM; ROSSETTO, 2014) e da maximização dos benefícios 

gerados pela empresa na sociedade, haja vista que o lucro pode ser 

considerado "um indicador do desempenho da empresa no curto prazo e 
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uma base para sua continuidade no longo prazo" (CLARO; CLARO, 

2014, p. 294). 

Nascimento (2012) aponta como principal problema do foco em 

três dimensões o fato de ao escolhê-las como as essenciais eliminam-se 

outras dimensões importantes. Por exemplo, a dimensão do poder, como 

se mudar os padrões de produção e consumo fosse algo alheio às 

estruturas e decisões políticas. "A consequência do esquecimento da 

dimensão da política é uma despolitização do DS, como se contradições 

e conflitos de interesse não existissem mais. Como se a política não 

fosse necessária no processo de mudanças." Incisivo, o autor conclui 

que nunca se conseguirá sobrevalorizar o que o campo tecnológico está 

trazendo de mudanças – o problema é outro! "Na tentativa de 

invisibilizar a esfera política, centrando as mudanças sociais no mundo 

da tecnologia, esquece-se de que as mudanças passam necessariamente 

por instâncias econômicas e espaços políticos" (NASCIMENTO, 2012, 

p. 56-57). 

Notam-se, assim, trabalhos abordando outras dimensões de 

sustentabilidade além das clássicas, como a recém-mencionada 

dimensão política, que ressalta "a necessidade de consolidar os 

processos democráticos como condição para a participação de todos no 

processo de desenvolvimento". Fala-se também da dimensão 

institucional, referente à "atividade pública e suas relações com outras 

instâncias da sociedade, pois não basta apenas garantir direitos e alocar 

recursos para os processos de desenvolvimento, é preciso fazer com que 

cheguem a todos com eficiência" (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 

68). Retomando a discussão da dimensão cultural, Nascimento (2012, p. 

57) afirma que "não será possível haver mudança no padrão de consumo 

e no estilo de vida se não ocorrer uma mudança de valores e 

comportamentos". Para ele, "o desenvolvimento sustentável, 

aparentemente, supõe uma reforma intelectual e moral, [...] de maneira a 

acolher e estimular a adoção de novas tecnologias e novas formas de 

viver".  

Ainda que sejam passíveis de diversas interpretações, nenhuma 

dessas dimensões pode contestar nem relegar o uso eficiente dos 

recursos naturais. Para que se cumpram os objetivos do 

desenvolvimento sustentável, é necessário inovar em equivalência com 

o suporte de recursos naturais existentes (BARBIERI, 2007b). Reitera-

se que, com Barbieri (2007b, p. 105), se compartilha o entendimento de 

que uma organização inovadora sustentável ―não é a que introduz 

novidades de qualquer tipo, mas novidades que atendam as múltiplas 
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dimensões da sustentabilidade em bases sistemáticas
18

 e colham 

resultados positivos para ela, para a sociedade e o meio ambiente‖.  

Preocupada com a degradação ambiental e com a atual crise 

hídrica mundial, a Igreja Católica, por meio de seu representante 

mundial (Papa Francisco), publicou a Carta Encíclica Laudato Si (2015), 

sobre o cuidado da ‗casa comum‘. Este documento adverte, amparado 

cientificamente, "que a cultura do desperdício, do descarte e do 

consumismo exagerado, praticada pelos países mais ricos, torna-se 

incompatível com o desenvolvimento sustentável e com o dever de 

preservação ambiental" (LEAL, 2015, p. 164). Na busca de proteção à 

‗casa comum‘, o Papa Francisco traz a definição de ‗ecologia integral‘, 

como sendo aquela que toca profundamente a civilização, a vida das 

pessoas, seus modos de agir e seus pensamentos (MORIN, 2015). Com 

a Encíclica Laudato Si, Morin (2015, on-line) acredita que "há ao 

mesmo tempo um apelo para a tomada de consciência, uma incitação a 

repensar a nossa sociedade e a agir". 

Encerrando a discussão em torno das dimensões da 

sustentabilidade, vale ainda ressaltar que a Sustentabilidade e o 

Desenvolvimento Sustentável são conceitos comumente vistos como 

multidisciplinares por serem compostos de três, às vezes quatro, 

dimensões: sociedade (pessoas), ambiente (planeta), economia (lucro) e, 

às vezes, tecnologia (ELKINGTON, 1997; JOVANE et al., 2008; 

DESPEISSE et al., 2012). A tecnologia determina a eficiência com que 

os recursos são usados na sociedade e, portanto, é frequentemente 

considerada como uma dimensão adicional às três dimensões 

tradicionais da sustentabilidade (JOVANE et al., 2008). Para Allievi, 

Vinnari e Luukkanen (2015), as duas principais estratégias comumente 

usadas para avaliar a sustentabilidade são a eficiência e a suficiência. A 

eficiência está relacionada com melhorias tecnológicas, enquanto que a 

suficiência está ligada à redução na produção ou no consumo. Esses 

autores acresceram uma terceira estratégia à análise, nomeada 

consistência, cuja referência foi a dimensão ética da sustentabilidade. 

A presente pesquisa enfoca as três dimensões clássicas 

(econômica, social e ambiental) e considera a tecnologia como um meio 

para alcançar objetivos de sustentabilidade, muito embora alguns 

autores considerem que os efeitos sobre aspectos sociais e econômicos 

surgem em decorrência de atividades ambientais empreendidas no 

sistema industrial (DESPEISSE et al., 2012). Um pressuposto assumido 

                                                        
18

 Significa a realização de inovações com autonomia, intencionalidade e pró-

atividade (BARBIERI, 2007b). 
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nesta pesquisa, que já serviu de base para outra análise (CLARO; 

CLARO, 2014), é o da interface de integração e complementação entre 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, TBL e responsabilidade 

social corporativa, conceitos que justapostos formam uma concepção 

teórica denominada de sustentabilidade empresarial. 

Adentrando o âmbito dos modelos que se baseiam no TBL, a 

proposta de Hart e Milstein (2004) enfatiza a ideia de que investindo em 

sustentabilidade de forma estratégica as empresas podem adicionar valor 

compartilhado tanto para os sócios ou acionistas quanto para uma gama 

de stakeholders, desde funcionários e fornecedores até comunidades e 

meio ambiente e, em última análise, para a sociedade no geral. Com 

isso, operar um negócio de forma sustentável, isto é, que cause danos 

mínimos para os seres vivos e que não esgote os recursos naturais, mas 

sim restaure e enriqueça o ambiente, tornou-se um desafio "complexo, 

multidimensional e emergente" (HART; MILSTEIN, 2004, p. 75). 

A inovação alinhada com o desenvolvimento sustentável 

diferencia-se da inovação convencional por requer a consideração 

simultânea das atuais restrições, oriundas de pressões sociais e 

ambientais, e de uma visão que considere as necessidades e os direitos 

das futuras gerações, ou seja, a perspectiva de longo prazo, enquanto 

aquela tem no mercado o seu principal impulsionador (HALL; 

VREDENBURG, 2003). A partir de investimentos em tecnologias de 

produção mais limpa, as empresas tendem a buscar abordagens 

inovadoras para os desafios de longo prazo e criar ambientes 

organizacionais que dão suporte ao processo de inovação (HART; 

MILSTEIN, 2004).   

 
As empresas são desafiadas a minimizar as perdas 

das operações correntes (combate à poluição), ao 

mesmo tempo em que estão reorientando seus 

portfólios de competências em direção a 

tecnologias e habilidades mais sustentáveis 

(tecnologia limpa). As empresas são também 

desafiadas a se engajarem em uma ampla 

interação e diálogo com os stakeholders externos, 

atentando para as ofertas atuais (responsabilidade 

por produto), bem como para o modo como 

poderiam desenvolver soluções economicamente 

interessantes para os problemas sociais e 

ambientais do futuro (visão de sustentabilidade) 

(HART; MILSTEIN, 2004, p. 75). 
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Em seu modelo de criação de valor sustentável para a empresa 

(Figura 3), Hart e Milstein (2004, p. 68) defendem que "os múltiplos 

desafios associados à sustentabilidade global, vistos a partir da ótica dos 

negócios, podem ajudar a identificar estratégias e práticas que elevem o 

desempenho nos quatro quadrantes do modelo de geração de valor ao 

acionista".  

 
Figura 3 - Modelo de valor sustentável 

 
Fonte: Hart e Milstein (2004, p. 71). 

 

Ainda segundo os autores, tais estratégias e práticas, consideradas 

em conjunto, "têm o potencial de reduzir custo e risco, elevar a 

reputação e a legitimidade da empresa, acelerar a inovação e o 

reposicionamento, e cristalizar caminhos e trajetórias de crescimento – 

todos de total importância para a criação de valor ao acionista" (HART; 

MILSTEIN, 2004, p. 75-76). 

Claro e Claro (2014), reconhecendo a necessidade de integrar as 

três dimensões de sustentabilidade no que tange aos impactos dos 

projetos sociais e ambientais no desempenho econômico-financeiro das 

empresas, apresentam o modelo do single bottom line (Figura 4). Esse 

modelo mostra, segundo os autores, "que as empresas com fins 

lucrativos somente maximizam os benefícios gerados para sociedade 

quando conseguem investir em projetos ambientais e sociais que 

suportem o single bottom line (econômico) no longo prazo" (CLARO; 

CLARO, 2014, p. 297). Dito de outra forma, "são investimentos em 

ações e projetos sociais e ambientais que estejam relacionados ao core 
business da empresa, a seus impactos, a suas competências e à gestão 
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com stakeholders" (CLARO; CLARO, 2014, p. 295), e que influenciam 

diretamente o desempenho financeiro da empresa. Nesta perspectiva, os 

investimentos em sustentabilidade podem ser considerados estratégicos.  

 
Numa atuação baseada na visão integrada, a 

empresa investe em práticas ambientais e sociais 

que estão relacionadas a seu core business e aos 

impactos diretos de suas operações produtivas. 

Neste sentido, significa focar em ações 

relacionadas à redução de poluição resultante de 

suas operações, ou mesmo focar em investimentos 

para criação de um produto ambientalmente 

correto. No que tange ao aspecto social, o modelo 

sugere que a empresa deve focar nos impactos 

sociais diretamente relacionados a suas operações 

e nos stakeholders próximos ou diretamente 

afetados. Neste sentido, as empresas podem 

investir em melhoria da qualidade do ambiente de 

trabalho, desenvolvimento de colaboradores, ou 

mesmo investimentos para desenvolvimento de 

fornecedores locais. Esses projetos afetam 

positivamente o desempenho social, ambiental e 

econômico da empresa no longo prazo (CLARO; 

CLARO, 2014, p. 297). 

 

Por outra parte, qualquer investimento em prol de uma melhoria 

social ou ambiental mais ampla, não relacionado ao core business da 

empresa, é considerado como investimento social ou filantropia na 

linguagem dos negócios e, em épocas de cortes ou de crises, esses 

projetos tendem a ser reduzidos. Apesar disso, na Figura 4, demonstra-

se também "a necessidade de investir nestes projetos sociais e 

ambientais genéricos (representados pela área fora do triângulo, ou seja, 

externos à empresa), que beneficiarão a sociedade como um todo e o 

desenvolvimento sustentável". Cabe destacar, todavia, "que, para 

perdurar no longo prazo, esses investimentos não devem fazer parte da 

responsabilidade empresarial somente", fazendo-se "necessário que o 

governo, os consumidores, as organizações do terceiro setor e outras 

formas de ação coletiva organizada busquem influenciar o equilíbrio dos 
mercados" (CLARO; CLARO, 2014, p. 297). 
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               Figura 4 - Modelo Single Bottom Line 

 
   Fonte: Claro e Claro (2014, p. 297). 

 

Na percepção de Munck, Galleli e Borim de Souza (2013), a 

gestão por competências pode ser compreendida como uma resposta aos 

anseios sociais por ações organizacionais voltadas para a 

sustentabilidade, além de convergir diretamente com a 

operacionalização em meio organizacional da proposta interativa do 

TBL. Os autores consideraram que a competência organizacional 

―capacidade de desenvolver-se sustentavelmente‖ é composta por três 

competências foco
19

 também organizacionais, quais sejam: inserção 

social, justiça socioambiental e ecoeficiência. Para avaliar tais 

competências da sustentabilidade organizacional é fundamental avaliar o 

desempenho de suas competências de suporte. Assim sendo, foram 

destacadas sete dimensões da ecoeficiência aplicáveis para toda 

organização que forneça produtos, modifique processos ou pratique 

qualquer outra ação que tenha correlação com o meio ambiente, sendo 

elas: (i) reduzir a intensidade do consumo de materiais nos produtos; (ii) 

reduzir a intensidade do consumo de água e energia nos produtos; (iii) 

reduzir a dispersão de compostos tóxicos; (iv) promover a reciclagem; 

(v) maximizar o uso de recursos renováveis; (vi) estender a durabilidade 

dos bens; e (vii) aumentar a intensidade do uso de bens e serviços. Essa 

                                                        
19

 Tais competências resultam de integrações específicas realizadas entre as três 

sustentabilidades (social, econômica e ambiental) (MUNCK; GALLELI; 

BORIM-DE-SOUZA, 2013). 
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escolha realizou-se em função de a pesquisa ter como prioridade 

aprofundar os aspectos da ecoeficiência em relação à sustentabilidade 

organizacional. Essas sete dimensões da ecoeficiência são competências 

de suporte a serem desenvolvidas pela organização, a fim de que seja 

alcançada a ecoeficiência. 

 

2.1.2 Inovação e Sustentabilidade 

 

O Manual de Oslo, em sua terceira edição, estipula quatro tipos 

de inovação: (i) de produto – introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado; (ii) de processo – método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado; (iii) de mercado – 

implementação de um novo método de marketing (concepção e 

embalagem de produto, posicionamento, promoção ou preço); e, (iv) 

organizacional – implementação de um novo método organizacional. Os 

dois primeiros estão mais relacionados às mudanças tecnológicas, ao 

passo que os dois últimos são dependentes de mudanças comerciais e 

organizacionais (ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE, 2005). Diante disso, 

assume-se que a inovação não está necessariamente atrelada "a avanços 

tecnológicos, mas sim a novas formas de produzir, organizar e vender" 

(BÁNKUTI; BÁNKUTI, 2014, p. 173). 

Um dos mais importantes estudiosos da inovação, Freeman 

(1996) alertava, já há cerca de duas décadas, que o contingenciamento 

da maioria dos riscos ao meio ambiente depende não só de mudanças 

institucionais, como incentivos econômicos e dispositivos de 

regulamentação, mas também de contínuo progresso tecnológico. De 

acordo com Hall e Vredenburg (2003), é possível se obter vantagens de 

diversas ordens com as inovações tecnológicas. Porém, essas inovações 

podem vir acompanhadas de algum tipo de desvantagem para 

determinado grupo de stakeholders. Em termos mais simples, isso 

significa que as questões sociais, ambientais ou ambas podem ser 

negativamente impactadas por conta dos lucros indiscriminadamente 

perseguidos por meio destas inovações. Os mesmos autores são 

enfáticos em dizer que a inovação é reconhecida tanto como o principal 

motor do crescimento e do desenvolvimento industrial quanto como 

uma das principais causas de perturbação social e ambiental. Esse 

cenário leva a um questionamento sobre o sentido de colocar inovações 

no mercado, caso elas comprometam o desenvolvimento de algum setor, 

seja o social ou o ambiental. 



76 

 

Ecoinovação, inovação ambiental, inovação verde, inovação 

sustentável (HALILA; RUNDQUIST, 2011), inovabilidade 

(SCHNEIDER, 1970; COSTA, 2011), dentre outros, são termos 

frequentemente utilizados para a associação entre inovação e 

sustentabilidade. Delai (2014) constatou que o conceito de inovação 

sustentável não é homogêneo na literatura, "variando de abordagens 

com foco estritamente tecnológico e ambiental a abrangentes e que 

englobam as três dimensões da sustentabilidade". Essa mesma autora, 

em sua pesquisa de doutorado, adotou um conceito aderente a esta 

última abordagem, definindo-a como um ―processo contínuo de 

renovação das ofertas organizacionais de forma sustentável‖ (DELAI, 

2014, on-line). Por outro lado, Barbieri et al. (2010) e Delai (2014) 

esclarecem que o termo ecoinovação possui foco nas questões 

ambientais e econômicas, ficando a dimensão social relegada a um 

segundo plano. Neste contexto, apesar de boa parte dos estudos 

referenciados utilizar o termo ecoinovação, às vezes de forma 

inadequada, a presente proposta de trabalho afilia-se ao conceito de 

inovação sustentável formulado por Barbieri et al. (2010, p. 151), para 

quem esse tipo de inovação consiste na ―introdução (produção, 

assimilação ou exploração) de produtos, processos produtivos, métodos 

de gestão ou negócios, novos ou significativamente melhorados para a 

organização e que traz benefícios econômicos, sociais e ambientais, 

comparados com alternativas pertinentes‖. 

A inovação é considerada chave no desenvolvimento sustentável 

(HART; MILSTEIN, 2004; NIDUMOLU; PRAHALAD; 

RANGASWAMI, 2009) e, por isso, as nomenclaturas supracitadas são 

"usadas para identificar aquelas inovações que contribuem para um 

ambiente sustentável por meio do desenvolvimento [...] de produtos, 

processos, modelos e sistemas organizacionais mais sustentáveis, que 

podem levar a melhorias nas condições de vida das gerações presentes e 

futuras" (HALILA; RUNDQUIST, 2011, p. 278). A inovação aliada à 

questão ambiental também é definida por sua contribuição à redução dos 

impactos ambientais de produtos e processos e, por conseguinte, por 

mudanças e melhorias no desempenho ambiental (MAÇANEIRO; 

CUNHA, 2012). Tendo em vista o avanço acelerado das tecnologias e a 

preocupação com questões ambientais, em algumas empresas, a 

sustentabilidade está "abrindo caminho para a diminuição de custos e 

riscos, ou até mesmo elevando seus rendimentos e sua participação de 

mercado por meio da inovação", caso seja percebida como uma 

oportunidade de negócios (HART; MILSTEIN, 2004, p. 66). 
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Em um mundo interdependente, quando a sustentabilidade é 

tomada como um princípio fundamental para a realização de negócios, 

na maior parte das empresas, há um aumento da rentabilidade e da 

lucratividade. Para melhorar a empresa, a sustentabilidade oferece novas 

maneiras de: i) proteger a companhia contra riscos ambientais, sociais e 

financeiros; ii) gerenciar o negócio com maior eficiência e 

produtividade; iii) promover crescente participação de mercado por 

meio do desenvolvimento de novos produtos, da abertura de novos 

mercados e da formação de novas alianças com parceiros de negócios e 

outras partes interessadas; e, iv) potencializar benefícios intangíveis que 

incluem melhoria da reputação corporativa e do valor da marca e 

aumento da motivação dos funcionários, como também da satisfação e 

da fidelização dos clientes. O crescimento do negócio, à medida que 

atrai clientes para os quais a sustentabilidade é um princípio pessoal ou 

um agregador de valor, aumenta o ritmo da inovação (SAVITZ; 

WEBER, 2006; KEMP; FOXON, 2007; CARRILLO-HERMOSILLA; 

GONZALEZ; KÖNNÖLÄ, 2009; OECD, 2010). 

As inovações de cunho sustentável, também denominadas de 

ecoinovações (OECD, 2010), constituem uma mola propulsora da 

economia e dos negócios. Para o cumprimento do seu papel de 

direcionador das práticas de produção sustentável, o sistema de inovação 

agrega elementos de várias naturezas e promove a criação de novos e 

aprimorados produtos e tecnologias, assim como a realização de 

mudanças nas atividades de produção e consumo, implicando no uso 

eficiente dos recursos e na redução dos impactos ambientais. A análise 

das ecoinovações deve ocorrer em três dimensões: seu alvo (de produto, 

de processo, de mercado, organizacional ou institucional); os 

mecanismos (modificação, redesign, alternativa ou criação); e impactos 

(efeitos no meio ambiente). Tais tipos de inovação podem ser 

ambientalmente motivados, considerando o meio ambiente como a 

principal causa para o seu desenvolvimento e implantação, mas também 

podem ser consequência de outras metas, como a redução dos custos de 

produção (KEMP; FOXON, 2007; OECD, 2010). 

No entendimento de Rennings (2000, p. 322), "as ecoinovações 

podem ser desenvolvidas por empresas ou por organizações sem fins 

lucrativos, ser negociadas em mercados ou não e, sua natureza, ser 

tecnológica, organizacional, social ou institucional", embora o autor 

tenha ressaltado que as diferenças entre os tipos de ecoinovações não 

devem ser muito precisas (RENNINGS, 1998). As ecoinovações 

tecnológicas podem ser distinguidas em curativas e preventivas. As 

primeiras são conhecidas por soluções end-of-pipe, pois refletem uma 
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postura de controle da poluição já ocorrida, com investimentos em 

tecnologias corretivas para remediar os problemas no final do processo 

produtivo, sem nenhuma outra mudança substancial no ciclo de vida do 

produto. Normalmente, são dispositivos destinados ao cumprimento da 

legislação por meio de reparos dos danos ao meio ambiente, revelando-

se uma estratégia reativa. Em contraste, as preventivas tentam evitar os 

danos e são denominadas soluções cleaner production. Essas estratégias 

preventivas demandam aquisição e instalação de novas tecnologias, 

envolvendo maior aprendizagem e desenvolvendo capacidades 

organizacionais competitivas, o que leva ao aumento da produtividade e 

da eficiência das organizações (RENNINGS, 2000; MAÇANEIRO; 

CUNHA, 2012, 2014; MAÇANEIRO et al., 2015). 

Ainda segundo esses autores, as ecoinovações organizacionais 

correspondem àquelas mudanças nos instrumentos de gestão ao nível da 

empresa, como ecoauditorias. Padrões de consumo sustentáveis 

refletem-se nas ecoinovações sociais, as quais se caracterizam por 

mudanças de valores nas pessoas e nos seus estilos de vida em direção à 

sustentabilidade. Por último, as ecoinovações institucionais referem-se 

às respostas institucionais inovadoras frente aos problemas de 

sustentabilidade, tais como as redes locais e agências, governança global 

e comércio internacional. Um aspecto a ser considerado é o fato dos 

diferentes tipos de ecoinovações coevoluírem, sendo as ações 

dependentes de combinações, tais como avanços nos conhecimentos 

científicos, reformas políticas, sociais, dentre outras (RENNINGS, 

1998, 2000; MAÇANEIRO; CUNHA, 2012; MAÇANEIRO et al., 

2015). 

Etapas do processo produtivo, onde se gera muito desperdício, 

são as ideais para se realizar algumas práticas de administração da 

produção, que não exijam investimentos elevados e, assim, iniciar a 

aplicação da prevenção ambiental. Pela relativa facilidade de 

implementação e pelo baixo custo, sugere-se começar com as seguintes 

práticas de prevenção: "boas práticas de housekeeping (organização do 

local de trabalho, limpeza, arrumação sistemática e padronização), 

redesenho dos produtos, revisão de layout do chão de fábrica, 

manutenção preventiva e gestão de estoques". Dependendo do processo 

produtivo ou do produto, um programa de prevenção da poluição pode 

requerer novas tecnologias, que representam recursos elevados e tempo 

de recuperação longo. Por isso, nem todas as empresas têm condições 

econômicas e financeiras para adotarem projetos de prevenção, podendo 

ser necessários apoios governamentais (BARBIERI, 2007a, p. 124). 
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Daroit e Nascimento (2004, p. 12), ao empreender uma discussão 

sobre as relações existentes entre o enfoque econômico, a 

responsabilidade social e a preocupação ambiental do processo de 

geração de inovações, concluíram que "a complexidade tecnológica e, 

portanto, de geração de inovações aumenta com a inserção de 

preocupações ambientais e sociais, além das econômicas". Neste 

sentido, inovações radicais podem ser necessárias para modificar os 

atuais padrões industriais insustentáveis, o que demanda não só a 

substituição para tecnologias de baixo carbono, mas também o 

desenvolvimento de novos conhecimentos, competências, valores e 

rotinas organizacionais, alterando as práticas de gestão e de geração de 

inovações em operação (DAROIT; NASCIMENTO, 2004; FOXON; 

ANDERSEN, 2009). Hall e Vredenburg (2003) já haviam alertado sobre 

a incapacidade das abordagens direcionadas à gestão da inovação de 

lidar com as demandas adicionais atreladas ao desenvolvimento 

sustentável, corroborando assim com a necessidade da competência 

destruidora da inovação radical, no intuito de criar novas capacidades 

que desafiarão as atuais práticas de negócios. 

Ainda segundo Daroit e Nascimento (2004, p. 12), "quanto mais 

voltada uma organização estiver para o desenvolvimento sustentável, 

mais complexo é o seu processo decisório, em virtude dos stakeholders 

envolvidos". Hall e Vredenburg (2003) haviam manifestado opinião 

semelhante ao afirmarem que a criação de inovações sustentáveis 

implica em lidar com fatores adicionais de complexidade e de 

ambiguidade, na medida em que a sua implementação interessa a um 

número maior de stakeholders, de quem podem partir demandas 

contraditórias. Além disso, o atendimento das três dimensões – 

ambiental, social e econômica, envolve mudanças na estrutura 

organizacional, que precisa ser mais flexível para lidar com as novas 

demandas surgidas em função de exigências ambientais e sociais, e nos 

padrões tecnológicos adotados, que devem considerar o uso de 

tecnologias mais limpas já que determinam o futuro da evolução 

tecnológica (DAROIT; NASCIMENTO, 2004). 

Delai (2014, on-line) conceitua a gestão da inovação sustentável 

como ―a capacidade organizacional de orquestrar os elementos 

necessários (competências processuais e contextuais) para o 

desenvolvimento da inovação sustentável‖, indo ao encontro das ideias 

veiculadas por Daroit e Nascimento (2004), Foxon e Andersen (2009) e 

Menezes et al. (2011). 

O trabalho de Menezes et al. (2011) buscou identificar como têm 

sido gerenciadas as práticas de inovação orientadas para a 
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sustentabilidade em empresas do setor químico, com base no modelo 

conceitual de Hansen, Grosse-Dunker e Reichwald (2009). Esse modelo 

pressupõe que a gestão da inovação sustentável ocorre a partir da 

incorporação de cinco dimensões de análise: (i) integração do critério da 

sustentabilidade – relacionada ao potencial de sustentabilidade das 

inovações, considerando o impacto potencial do processo ou do produto 

no capital natural ou humano; (ii) integração de stakeholders e usuários 

– relacionada à integração dos stakeholders na tomada de decisões sobre 

o desenvolvimento de novos produtos ou processos; (iii) ampliação do 

sistema de produto-serviço – relacionada ao desenvolvimento de 

alternativas (serviços) à compra direta de bens; (iv) marketing da 

sustentabilidade direcionado para a inovação sustentável – foca na 

criação e projeção de novas necessidades sustentáveis que possam 

mudar o curso dos atuais estilos de vida; e (v) sensibilização no contexto 

da sustentabilidade – mostra que quanto mais os decisores estiverem 

sensibilizados, melhor se pode identificar e avaliar potenciais de 

sustentabilidade dos diferentes pontos de vista referentes aos 

stakeholders (HANSEN; GROSSE-DUNKER; REICHWALD, 2009 

apud MENEZES et al., 2011, p. 100). O resultado mostrou que todas as 

empresas analisadas "possuem investimentos em ecoeficiência no 

sistema produtivo, integrando os critérios da sustentabilidade no 

desenvolvimento dos processos e produtos", sendo possível ainda 

identificar "a gestão de parcerias com stakeholders para geração de 

tecnologia, investimentos em produtos com apelo socioecológico e a 

conscientização, por parte das lideranças, da importância da 

sustentabilidade nas operações e produtos da empresa". Entretanto, uma 

estratégia pouco explorada pelas empresas consiste "na inclusão da 

gestão sustentável sob a forma de ampliação do sistema de produto-

serviço, que poderia implicar em novos tipos de relacionamento entre 

stakeholders e parceiros, agregando valor ao produto" (MENEZES et 

al., 2011, p. 88).  

O estudo longitudinal de três empresas industriais, desenvolvido 

por Delai (2014, on-line), reconheceu "um padrão evolutivo da gestão 

da inovação sustentável de três estágios – reativo, preventivo e 

estratégico – com seus respectivos conjuntos de competências de 

gestão". No estágio reativo, o foco da gestão da inovação sustentável 

reside nas "melhorias incrementais e pontuais de produto e processo 

para atendimento à legislação, regulações ou melhorias de clientes e 

projetos internos". Já no nível preventivo, a ênfase muda para a redução 

de riscos ligados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente - SSMA e 

melhoria da ecoeficiência. Para o seu atendimento, todos os grupos de 
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competências com foco interno são criados ou adaptados: "desde o 

direcionamento formal da alta administração sobre o assunto, passando 

pela formalização e padronização da integração das questões de 

sustentabilidade no processo de desenvolvimento da inovação, até o 

consequente envolvimento formal de especialistas no assunto". E, "no 

estratégico, a empresa busca utilizar a inovação sustentável como fonte 

de vantagem competitiva". Para tanto, aprimora as competências 

definidas no estágio anterior:  

 
integra a inovação sustentável às suas políticas e 

metas corporativas, estabelece diretrizes e 

conceitualiza esse tipo de inovação a fim de 

esclarecer ao cliente a sua diferenciação e 

justificar o valor adicional cobrado pelo produto, e 

cria indicadores para mensurar o desempenho; 

operacionalmente, promove melhoria no processo 

estabelecido no estágio anterior; cria estruturas 

corporativas para gerenciar este tipo de inovação; 

e, envolve parceiros externos nos 

desenvolvimentos (DELAI, 2014, on-line).  

 

Maçaneiro e Cunha (2014) constituíram em seu estudo 

proposições teóricas da relação entre fatores contextuais internos e 

externos e as estratégias de ecoinovação reativas e proativas, 

concebendo um modelo teórico que pode orientar a análise dos 

processos de ecoinovação em diversos contextos e tipos de indústrias. 

Com relação aos fatores externos que impactam nas estratégias de 

ecoinovação tomadas pelas organizações, as autoras definiram, com 

base na literatura, que "a percepção dos executivos sobre a 

regulamentação ambiental é positivamente relacionada com a adoção de 

estratégias de ecoinovação reativas" (P1)
20

, enquanto que a utilização de 

incentivos governamentais à inovação e às ações ambientais (P2) e os 

―efeitos de reputação‖ oriundos do contexto local (P3) são considerados 

como condutores de estratégias ambientalmente proativas 

(MAÇANEIRO; CUNHA, 2014, p. 9 e seg.). No contexto interno às 

organizações, o apoio da alta administração para as questões ambientais 

(P4), as competências e capacidades de absorção tecnológica das 

                                                        
20

 Contudo, em uma aplicação do modelo em empresas brasileiras do setor de 

papel e celulose, Maçaneiro et al. (2015) constataram que a regulamentação 

ambiental conduz estratégias de ecoinovação proativas, de forma mais 

contundente do que reativas. 
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empresas (P5) e a cultura corporativa formalizada em termos de proteção 

ambiental (P6) são positivamente relacionados com a adoção de 

estratégias de ecoinovação proativas. Associada a isso, a posição das 

empresas na cadeia de produção pode impactar a realização de ações 

ambientalmente favoráveis ou não (P7). "Além desse construto 

moderador, outras variáveis (intervenientes) podem interferir nas 

relações levantadas pelas proposições, tais como o porte da organização, 

a idade, a origem do capital e o mercado de atuação". Assim, o modelo 

teórico proposto (Figura 5) considera a existência de relação entre os 

fatores contextuais e o tipo de estratégia de ecoinovação adotado pelas 

organizações, sendo moderada "pela posição que a empresa ocupa na 

cadeia produtiva, bem como por outras variáveis intervenientes" 

(MAÇANEIRO; CUNHA, 2014, p. 15 e 18). 

 
Figura 5 - Modelo teórico de análise da incidência de fatores contextuais na 

adoção de estratégias de ecoinovação 

 
Fonte: Maçaneiro e Cunha (2014, p. 19). 

 

Nesse campo, todavia, cabe retomar outro estudo realizado pelas 

mesmas autoras (MAÇANEIRO; CUNHA, 2012, p. 276), no qual elas 

não consideram a mensuração da ecoinovação uma tarefa fácil, já que ―a 

maioria dos dados disponíveis estão relacionados com atividades 
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inovativas formais, sendo que outras formas de criação de conhecimento 

ou tecnologia também devem ser consideradas‖. Compartilham, ainda, 

que as características e os impactos da ecoinovação são, muitas vezes, 

obscuros aos responsáveis políticos e às empresas (OECD, 2009). Nesse 

sentido, Arundel e Kemp (2009) e a OECD (2009) apresentam algumas 

questões importantes que devem ser consideradas na mensuração da 

ecoinovação, conforme apresentadas no Quadro 4. Essas questões dizem 

respeito às categorias para medir e analisar o processo, com suas 

respectivas fontes de dados, e aos tópicos a serem abordados em 

pesquisas sobre ecoinovação. 

 
Quadro 4 - Métricas de ecoinovação 

Categorias para medir e analisar o processo: 

Categorias de mensuração Fontes de dados 

Medidas de insumos 

Despesas com P&D, pessoal de P&D e 

despesas com inovação (incluindo o 

investimento em ativos intangíveis, tais como 

design, software e marketing). 

Medidas de produção 

intermediárias 

Número de patentes e de publicações 

científicas. 

Medidas de produção diretas 

Número de inovações, as descrições de 

inovações individuais, vendas de novos 

produtos a partir de inovações. 

Medidas de impacto indireto 
Mudanças na eficiência e na produtividade 

dos recursos. 

Tópicos a serem abordados em pesquisa de ecoinovação: 

- considerar tanto a inovação criativa quanto a adoção de tecnologia, 

distinguindo-se entre os dois tipos; 

- perguntar sobre investimento de P&D em inovação criativa, o número de 

pessoal ativo na pesquisa sobre a ecoinovação e patentes relevantes; 

- cobrir diferentes tipos de ecoinovação (produtos, processos e inovação 

organizacional, além de reciclagem, controle de poluição), a fim de 

identificar onde, na cadeia de valor, a ecoinovação está ocorrendo; 

- incluir tanto ecoinovações intencionais como não intencionais, para 

determinar onde os incentivos de política deverão centrar-se e onde eles são 

desnecessários; 

- verificar os tipos de políticas e métodos organizacionais que a empresa 

utiliza para identificar e corrigir os impactos ambientais. Esta informação é 

valiosa para avaliar se essas políticas fazem ou não a diferença, os setores 

onde os governos devem concentrar esforços para encorajar mais empresas a 

adotar políticas proambientais; 

- obter dados sobre os efeitos econômicos da ecoinovação nas vendas, nos 

custos de produção e no emprego, a fim de identificar esses efeitos na 
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competitividade e possíveis implicações mais amplas; 

- os métodos de apropriação utilizados pela empresa para se beneficiar 

financeiramente da ecoinovação; 

- identificar os condutores de ecoinovação, os quais incluem políticas e outros 

incentivos (regulação, demanda de usuários, exploração de novos mercados, 

redução de custos e imagem); 

- identificar as barreiras de ecoinovação, que podem ser econômicas, de 

regulamentação e normas, de insuficientes esforços de pesquisa, baixa 

disponibilidade de capital de risco, falta de demanda do mercado e do setor 

público, as tecnológicas, as relacionadas à força de trabalho, relacionadas ao 

consumo, ao fornecedor e as barreiras gerenciais. 

Fonte: adaptado de Arundel e Kemp (2009), da OECD (2009) e de Maçaneiro e 

Cunha (2012). 

 

A compreensão do conceito e das práticas de ecoinovação é 

importante no contexto de definição de políticas para a ecologização do 

sistema de inovação. O foco da ecologização dos sistemas de inovação 

compreende a sustentabilidade organizacional, que se constitui de 

valores, regras e práticas conducentes à redução de impactos ambientais. 

Sua atuação não se restringe, então, ao desenvolvimento de inovações 

ambientais (FOXON; ANDERSEN, 2009). A despeito disso, Maçaneiro 

e Cunha (2012, p. 287) apontam que as políticas de inovação e as 

ambientais vêm sendo tratadas de forma separada, "sem uma intersecção 

maior para que possa existir consonância em seus parâmetros". Elas 

afirmam, ademais, que um quadro regulatório e de política de inovação 

ambiental constitui-se como um fator determinante para o 

comportamento ecoinovativo de empresas e instituições, bem como para 

mudanças necessárias na conduta ambiental dos usuários/consumidores. 

A sustentabilidade, como mentalidade, também está ajudando as 

empresas a pensar criativamente sobre como ter acesso a novas 

oportunidades de negócios que antes eram descartados como inúteis ou 

mesmo impossíveis. Entretanto, a verdadeira sustentabilidade exige 

inovações fundamentais. Um relatório emitido pelo World Business 

Council for Sustainable Development (2014) coloca que a inovação está 

no cerne da criação de uma sociedade humana sustentável. Como uma 

sociedade, não teremos sucesso na criação de um mundo sustentável, se 

nos concentrarmos apenas em fazer de forma mais eficiente o que 

atualmente fazemos (SIMÕES, 2006). 
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2.2 COMPETITIVIDADE E GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

Serão apresentados, neste tópico, estudos que discutem os fatores 

que levam as empresas a adotar práticas sustentáveis, bem como as 

implicações dos investimentos desta natureza para o seu desempenho e a 

sua competitividade. Algumas pesquisas se aprofundaram em 

estabelecer de que maneira e sob que condições capacitações (atributos) 

ligadas à sustentabilidade passam a figurar como dimensões 

(prioridades) competitivas da gestão de produção. 

Rusinko (2007) tem a sustentabilidade como uma questão 

importante para todas as organizações que almejam se manter 

competitivas. Segundo a autora, a noção de sustentabilidade implica 

uma interseção crítica entre fatores como as práticas de produção e de 

design de produto e as preocupações ambientais. Cada vez mais, os 

stakeholders estão incentivando ou obrigando as empresas a tratar da 

sustentabilidade, as quais, por sua vez, estão explorando a 

implementação de práticas sustentáveis para melhorar o meio ambiente 

e a sua própria competitividade. Nesse sentido, Rusinko (2007) realizou 

uma pesquisa de campo na qual constatou que as práticas de produção 

ambientalmente sustentáveis podem estar positivamente associadas com 

os resultados competitivos. Isso é útil para os gestores na medida em 

que se exige deles uma resposta às demandas competitivas e ambientais. 

O artigo publicado por Porter e Linde (1995) aborda o aspecto 

estratégico da gestão ambiental ao discorrer sobre as implicações 

competitivas advindas da regulamentação ambiental. Os autores 

rechaçam a ideia de que o cumprimento de metas ambientais por meio 

de processos produtivos menos agressivos ao meio ambiente elevaria os 

custos e, portanto, diminuiria a competitividade. Porter e Linde (1995) 

atribuem à gestão ambiental uma função específica no contexto 

empresarial, ao argumentar que padrões ambientais adequadamente 

definidos podem gerar inovações que diminuem o custo total do produto 

ou aumentam seu valor, o que seguramente reverte em benefícios às 

empresas. A hipótese defendida por eles é que as empresas respondem à 

necessidade de adequação ambiental com inovações, melhorando a 

competitividade. Um bom desempenho ambiental contribui para a 

competitividade, segundo a visão dos autores, haja vista a poluição 

onerar as empresas com os custos decorrentes do tratamento e da 

disposição final de seus rejeitos industriais, tornando-se sinônimo de 

ineficiência. As referidas inovações propiciam uma maior produtividade 

dos recursos, tornando as empresas mais competitivas, com uma 

redução de custos decorrentes da eliminação dos desperdícios e por 
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meio da otimização dos recursos naturais e energéticos. Este trabalho 

chegou a um resultado que contrapõe a visão predominante de que há 

um impasse entre ecologia e economia (PORTER; LINDE, 1995). 

Tendo em vista o atual contexto de competição, Porter (1999) 

ressalta ainda que a organização precisa transformar as estratégias 

ambientais em assunto da alta gerência. "O impacto ambiental precisa 

ser incorporado no processo mais amplo de melhoria da produtividade e 

da competitividade. O modelo da produtividade dos recursos, ao invés 

do modelo do controle da poluição, deve nortear o processo decisório" 

(PORTER, 1999, p. 393). 

Trazendo a discussão para o campo da prática, a aplicação do 

processo de pesquisa prescrito pela grounded theory levou Petrini 

(2006) ao entendimento de que a incorporação de sustentabilidade à 

estratégia empresarial depende fundamentalmente de variáveis 

relacionadas ao contexto e comportamento institucional. A liderança dos 

principais executivos "é o ponto de partida para a criação de lideranças 

em todos os níveis. Dessas lideranças emana o ideal de 

sustentabilidade", fomentando ideias e práticas que se difundem dentro 

das equipes, transformando-se em ideias organizacionais. Isso retrata a 

ação humana "atuando no contexto e reforçando um comportamento 

organizacional". Ao mesmo tempo, a estrutura organizacional "é 

adequada no sentido de implementar e sustentar o conceito de 

sustentabilidade", por meio da criação de estruturas de governança, 

"como comitês e comissões voltados para as questões de 

sustentabilidade, e da inserção formal no organograma da empresa de 

uma área cuja atuação principal seja a incorporação da sustentabilidade 

na estratégia da empresa". Em conjunto, a ação humana e a estrutura 

organizacional atuam na formação da chamada visão de sustentabilidade 

da empresa, a qual passa a definir o papel da área de sustentabilidade, 

com foco em educação, promovendo o acompanhamento periódico das 

ações da empresa e a comunicação dos resultados, e estabelecendo 

mecanismos de valorização e reconhecimento pela atuação sustentável. 

Completando o ciclo, a consolidação da visão de sustentabilidade na 

organização reforça a ação humana e a estrutura organizacional 

(PETRINI, 2006, p. 120). 

Bánkuti e Bánkuti (2014, p. 183) complementam esse raciocínio 

afirmando ser possível perceber que as ações de caráter ambiental são 

condizentes com a estratégia empresarial à medida que: i) estão 

alinhadas à política ambiental da empresa; ii) contam com o 

envolvimento da alta gerência; iii) a missão, a visão e os valores da 
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empresa remetem a aspectos ambientais; e, iv) são definidas diretrizes e 

metas ambientais no planejamento estratégico. 

Diversas taxonomias são descritas pelos autores, variando em 

termos de número de níveis, para caracterizar em qual estágio evolutivo 

a implantação de práticas de gestão ambiental se encontra em uma 

empresa (DONAIRE, 1995; MAIMON, 1996; SANCHES, 2000; 

CORAZZA, 2003; ROHRICH; CUNHA, 2004; BARBIERI, 2007a; 

DELAI, 2014). De forma geral, são destacados três níveis ou 

macroestágios evolutivos. O primeiro nível refere-se ao controle da 

poluição (reativo), quando a empresa procura adaptar-se à legislação e 

às demandas mercadológicas de forma pontual, não sistematizada e 

restrita à incorporação de equipamentos de controle da poluição nas 

saídas, sem desenvolver competências na operacionalização de 

tecnologias ou processos menos poluentes. O segundo nível corresponde 

à prevenção da poluição (preventivo), requerendo alterações nos 

processos produtivos e nos produtos, as quais proporcionam "aumento 

da produtividade e eficiência da organização, uma vez que haverá 

redução de custos por conta de menos resíduos resultantes, ciclos mais 

curtos de produção e melhor utilização dos recursos e capacidades" 

(MAÇANEIRO et al., 2015, p. 67). Para isso, a empresa "desenvolve 

um conjunto de competências estratégicas, processuais, de estrutura e de 

relacionamentos externos" (DELAI, 2014, on-line). Já no terceiro nível 

prevalecem ações proativas e antecipatórias (estratégico), com 

reestruturação das competências do estágio anterior tornando-as mais 

estratégicas, tais como as arroladas por Delai (2014, on-line): integração 

da sustentabilidade nos artefatos estratégicos da empresa; formulação de 

ações de alinhamento estratégico com as operações; criação de 

estruturas estratégicas e corporativas para integrar a sustentabilidade em 

todas as áreas organizacionais, sobretudo no processo de 

desenvolvimento de produtos e tecnologias, e, também, no 

relacionamento externo com suas partes interessadas para a busca e 

operacionalização de oportunidades conjuntas. É nesse último nível que 

a empresa se volta para o ambiente externo, com a convicção de que o 

seu desempenho nas questões de sustentabilidade redunda em ganhos de 

competitividade (DONAIRE, 1995; MAIMON, 1996; BARBIERI, 

2007a; DELAI, 2014). O Quadro 5 apresenta os principais aspectos que 

distinguem as estratégias ambientais reativas das proativas. 
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Quadro 5 - Aspectos que distinguem as estratégias ambientais reativas das 

estratégias ambientais proativas 

 Estratégias 

ambientais 

Aspectos 

Reativas Proativas 

Natureza das ações 

Ações preocupadas em 

atender padrões de controle 

da poluição, sem procurar 

superar tais limites. 

Ações voluntárias de 

prevenção/redução dos 

impactos ambientais. 

Legislação/ 

Regulamentação 

ambiental 

Restrição institucional; 

Agregadoras de custos e 

riscos à produtividade. 

Oportunidade para 

melhorar as práticas 

gerenciais. 

Envolvimento da 

alta administração 
Esporádico. Permanente. 

Abrangência das 

ações ambientais 

Confinadas nas áreas 

geradoras de poluição. 

Integradas em todas as 

áreas organizacionais, 

ultrapassando, inclusive, as 

questões internas. 

Direcionamento dos 

investimentos 

Em equipamentos de 

controle da poluição nas 

saídas, os quais não 

proporcionam ganho de 

produção; para respeitar as 

regulamentações vigentes. 

Em alterações nos 

processos produtivos e nos 

produtos, as quais 

proporcionam aumento da 

produtividade e eficiência. 

Criação de 

vantagem 

competitiva 

Não proporcionam um 

potencial para vantagens 

competitivas. 

Apresentam potencial para 

criar vantagem 

competitiva, com o 

desenvolvimento de uma 

gama de recursos 

estratégicos e com base no 

desempenho nas questões 

de sustentabilidade. 

Competências da 

empresa 

Sem desenvolver 

competências na 

operacionalização de 

tecnologias ou processos 

menos poluentes. 

Desenvolve um conjunto 

de competências 

estratégicas, processuais, 

de estrutura, de pesquisa e 

de relacionamentos 

externos. 

Visão de 

sustentabilidade 

Visão de curto prazo e 

busca de ganhos imediatos. 

Visão de longo prazo e de 

forma compartilhada com 

stakeholders. 

Tecnologia 

Baseiam-se em tecnologias 

disponíveis para todas as 

demais empresas. 

Adoção de tecnologias 

ecoinovadoras. 

Fonte: adaptado de Donaire (1995), Hart (1995), Maimon (1996), Corbett e 

Klassen (2006), Barbieri (2007a), Rusinko (2007), Delai (2014) e 

Maçaneiro e Cunha (2014). 
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Em termos do tipo de evolução entre os referidos estágios da 

gestão da sustentabilidade, Delai (2014) verificou, por meio de estudo 

longitudinal em três empresas industriais reconhecidas pelo seu 

histórico em sustentabilidade e inovação, uma evolução linear na qual as 

empresas pesquisadas passaram sequencialmente por todos os estágios 

identificados. Embora os caminhos e estágios passados tenham sido 

similares, a autora esclarece que 

 
o ritmo de seu desenvolvimento mostrou-se 

peculiar a cada empresa, como demonstra a 

variação nos tempos de cada estágio identificados 

nos casos estudados. Isso porque cada empresa 

possui um ritmo distinto de aprendizagem que 

depende do seu conhecimento prévio do assunto 

(capacidade de absorção), assim como dos 

motivadores da mudança e aprendizagem 

(DELAI, 2014, on-line). 

 

Avançando na discussão das similaridades existentes entre as 

várias propostas de evolução do gerenciamento ambiental encontradas 

na literatura, Jabbour e Santos (2006) desenvolveram uma denominação 

comum para a análise da gestão ambiental, "de forma a associar os 

estágios dessa nova taxonomia às evoluções da estrutura organizacional 

e das áreas de gestão da produção e de recursos humanos, consideradas 

indispensáveis para a integração da dimensão ecológica no âmbito 

organizacional". A taxionomia de denominação comum defendida pelos 

autores é composta por três estágios evolutivos para a integração da 

questão ambiental na organização: especialização funcional da gestão 

ambiental; integração interna da dimensão ecológica; e, integração 

externa da variável ecológica. "A principal diferença entre eles reside no 

potencial estratégico com que a variável ecológica é tratada pela cúpula 

organizacional e pela organização como um todo." O Quadro 6 

sistematiza as relações entre os estágios evolutivos da gestão ambiental 

propostos e as áreas de recursos humanos e produção (JABBOUR; 

SANTOS, 2006, p. 435 e 445). 
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Quadro 6 - Relações entre os estágios evolutivos da gestão ambiental e as áreas 

de recursos humanos e produção 

Estágios 

evolutivos 

da gestão 

ambiental 

Características dos 

estágios evolutivos da 

gestão ambiental 

Dimensões da área 

de recursos 

humanos que 

apoiam a gestão 

ambiental 

Evolução da área 

de gestão da 

produção e 

relacionamento 

com a variável 

ambiental 

Especialização 
funcional 

- Neutralidade 

estratégica; 
- Prevenção de 

problemas ambientais 

para a consecução da 

estratégia empresarial; 

- Reação à legislação 
ambiental; 

- Institucionalização de 

área responsável pelo 
meio ambiente; 

- Desconsideração do 

potencial estratégico da 
variável ambiental. 

- Dimensões 

funcionais típicas: 
provê especialistas 

em controle da 

poluição e adequação 
ambiental em 

manufatura. 

Assim como a 

variável ambiental, 
a função produção 

é estrategicamente 
neutra, não 

havendo a 

prospecção e 
desenvolvimento 

de processos e 

produtos mais 
limpos. 

Integração 

interna 

- Importância da 

variável ambiental 

baseada em objetivos 
definidos por outras 

áreas; 

- A variável ambiental 
não impacta sobre 

todas as áreas 

funcionais; 
- Apoio da função 

ambiental a projetos 

específicos de 
determinadas divisões. 

- Predominância das 
dimensões funcionais 

típicas vis-à-vis às 

dimensões 

competitivas: pode se 

estabelecer parceria 

entre as áreas, caso 
uma competência 

ambiental necessite 

ser desenvolvida por 
alguma divisão por 

meio de treinamento. 

A função produção 
executa a estratégia 

empresarial e, com 

a função ambiental, 

avalia a 

possibilidade de 

desenvolvimento 
de produtos e 

processos mais 

limpos em projetos 
divisionais 

específicos. 

Integração 
externa 

- A gestão ambiental se 
estende a todas as áreas 

funcionais; 

- A variável ambiental 
é considerada fonte 

geradora de vantagem 

competitiva; 
- É determinante da 

estratégia empresarial; 

- Forte impacto nas 
decisões de cúpula. 

- Predominância das 

dimensões 
competitivas vis-à-vis 

às dimensões 

funcionais: induz a 
formação de equipes 

interfuncionais para 

debater problemáticas 
ambientais, fomenta 

uma cultura 

organizacional 
ecologicamente 

adequada, assim 

como a aprendizagem 
organizacional 

ecológica. 

Função produção é 

determinante da 

estratégia 
empresarial, assim 

como a variável 

ecológica, e ambas 
avaliam juntas 

possibilidades de 

desenvolvimento 
de processos e 

produtos mais 

limpos. 

Fonte: adaptado de Jabbour e Santos (2006). 



91 

 

Os idealizadores dessa nova taxionomia ressaltam que a evolução 

da gestão ambiental na organização é acompanhada por maior influência 

desta na estratégia empresarial, bem como pela evolução das áreas de 

gestão de recursos humanos e de produção. Concluem, ainda, "que a 

variável ambiental tende a ser internalizada à medida que a configuração 

organizacional se torna mais flexível e voltada para a exploração de 

oportunidades do ambiente externo" (JABBOUR; SANTOS, 2006, p. 

444). 

A melhoria do desempenho ambiental das organizações inseridas 

em uma cadeia de suprimentos guarda relação com fatores de natureza 

impositiva ou propositiva, os quais advêm de quatro grupos principais: 

i) clientes - dado que as mudanças são justificadas quando os produtos 

forem aceitos no mercado; ii) governo – regime regulatório; iii) 

stakeholders - pelo poder de influência na reputação das empresas; e iv) 

conhecimento (KLEINDORFER; SINGHAL; WASSENHOVE, 2005). 

Os mesmos autores enumeram outras razões para o aumento das 

oportunidades de investimento em tecnologias, operações e cadeias de 

suprimento sustentáveis: i) os custos de materiais e energia continuarão 

a crescer à medida que a acelerada industrialização de alguns países 

aumentar a demanda por esses recursos; ii) a pressão pública em relação 

ao desempenho das questões ambientais, de saúde e de segurança 

provavelmente prosseguirá forte, levando ao fortalecimento de direitos 

de propriedade, regulamentações adicionais, acordos internacionais 

sobre controle de externalidades negativas e preservação de recursos, 

bem como redução de subsídios; iii) o aumento da conscientização para 

os problemas atinentes à sustentabilidade pode incitar a demanda de 

consumidores por produtos feitos em empresas que respeitam e utilizam 

o TBL; e iv) a crescente antipatia das pessoas pela globalização está 

levando ao fortalecimento da atividade de Organizações Não 

Governamentais - ONG‘s no que concerne ao desempenho em 

sustentabilidade dos negócios (KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005, p. 484-485). 

Em um estudo com o objetivo de analisar como o desempenho 

operacional é impactado pelas atitudes em relação às práticas 

socioambientais, Pagell e Gobeli (2009) verificaram que a propensão 

dos gerentes para adotar práticas ambientais muda de acordo com o 

cenário de projeção de ganhos, mas, por outro lado, eles estão dispostos 

a implementar práticas sociais ainda que isso afete o desempenho. As 

iniciativas de bem-estar social são rotuladas como voluntárias e 

independentes do desempenho operacional (PAGELL; GOBELI, 2009). 

Convém ressaltar, porém, que há outros trabalhos que apontam que as 
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práticas sociais, concebidas dessa maneira, têm impactos indiretos sobre 

o desempenho operacional (MAIA, 2013). 

O trabalho de Alperstedt, Quintella e Souza (2010) se propôs a 

analisar os fatores determinantes das estratégias de gestão ambiental 

adotadas por empresas industriais catarinenses de diferentes portes. O 

estudo demonstrou que os fatores externos percebidos como de maior 

relevância para as organizações de qualquer tamanho foram as 

exigências da sociedade, as regulamentações governamentais, a 

adequação aos padrões normativos e a concorrência, reafirmando a ideia 

de que as organizações parecem movimentar-se em direção à gestão 

ambiental por pressões miméticas, coercitivas e normativas. No que 

tange aos aspectos internos determinantes das estratégias de gestão 

ambiental, constatou-se que o comprometimento dos colaboradores foi o 

fator mais citado tanto pelas grandes empresas quanto pelas PMEs, 

seguido do apoio dos gestores. Os autores finalizam o estudo com a 

afirmativa de que as estratégias de gestão ambiental desenvolvidas pelas 

empresas pesquisadas apresentam características dos três estágios – 

controle da poluição, prevenção da poluição e ações proativas – 

independentemente de seus portes, embora pareça que as empresas estão 

se deslocando na direção de comportamentos mais proativos, 

principalmente as grandes empresas. 

Sobre os principais fatores motivadores da adoção de práticas 

ambientais, Bernardo e Camarotto (2012) concluíram que há dois 

grupos principais: (i) obrigatoriedade legal e regulamentação do 

mercado, sendo as empresas obrigadas a atendê-las para poderem 

produzir; e (ii) fatores relacionados à competitividade dos negócios, 

como a preservação/melhoria da imagem ambiental e a possibilidade da 

redução de custos.  

Ainda tratando de fatores que conduzem à realização de ações 

ambientalmente favoráveis, Maçaneiro et al. (2015, p. 66) detiveram-se 

em analisar a associação da regulamentação ambiental com a adoção de 

estratégias de ecoinovação proativas
21

 e reativas
22

 no setor brasileiro de 

                                                        
21

 São estratégias ambientais de prevenção da poluição ou voluntaristas, que 

resultam em redução maior dos impactos ambientais das operações e exigem 

a aquisição e instalação de novas tecnologias, envolvendo aprendizagem 

maior e desenvolvendo capacidades organizacionais competitivas 

(MAÇANEIRO et al., 2015). 
22

 São estratégias de controle da poluição para o cumprimento regulamentar, 

que demandam investimentos em tecnologias corretivas a fim de remediar os 

problemas no final do processo produtivo (end-of-pipe) e não requerem que a 
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papel e celulose. Os principais resultados apontaram "que as 

organizações participantes deste estudo consideram a regulamentação 

ambiental como condutora de estratégias de ecoinovação proativas, de 

forma mais contundente que as reativas". Esta concepção é aderente à 

perspectiva evolucionista, "a qual postula que as empresas veem a 

regulamentação ambiental menos como custo e mais como 

oportunidade, orientando-as para melhoria de produtividade e 

competitividade" (PORTER; LINDE, 1995; ROMEIRO; SALLES 

FILHO, 1996; ASHFORD, 2000; CORAZZA, 2003; ANSANELLI, 

2011 apud MAÇANEIRO et al., 2015, p. 79). Porter e Linde (1995) 

também já haviam chamado a atenção para a importância da 

regulamentação para impulsionar inovações. Estes, afirmam que a 

ocorrência de inovação por efeito de mecanismos legais de proteção 

ambiental é mais frequente em comparação ao dispêndio de esforços 

inovativos com a mera intenção de melhoria ambiental. 

Os investimentos ambientais podem gerar diferentes níveis de 

benefícios econômicos que, por consequência, influenciam a 

competitividade das empresas e setores. Se os investimentos ambientais 

devem gerar retornos econômicos ou se tornarem fontes de vantagem 

competitiva, os administradores precisam "identificar as circunstâncias 

que favorecem a adoção de estratégias ambientais baseadas não somente 

no posicionamento mercadológico de produtos e serviços, mas também 

em termos de seus processos organizacionais" (ORSATO, 2002, p. 25). 

O trabalho de Orsato (2002) categoriza os tipos genéricos de estratégias 

ambientais corporativas no intuito de ajudar os gestores a analisar tais 

circunstâncias e a definir um posicionamento ambiental estratégico para 

suas empresas. Isto foi feito por meio da combinação da escola do 

posicionamento estratégico de Porter com a perspectiva dos recursos da 

empresa. Sob esse prisma,  

 
a estrutura do setor no qual a empresa opera, seu 

posicionamento dentro do setor, os tipos de 

mercado que a empresa atende e suas 

competências [internas] determinarão o foco 

competitivo mais apropriado (processos 

organizacionais ou produtos e serviços) e a fonte 

potencial de vantagem competitiva (custo ou 

diferenciação) para a empresa (ORSATO, 2002, 

p. 8).  

                                                                                                                     
empresa desenvolva competências ou habilidades na produção de novas 

tecnologias ou nos processos ambientais (MAÇANEIRO et al., 2015). 
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As quatro estratégias genéricas (Figura 6) representam uma 

tipologia que torna mais fácil identificar o foco competitivo das 

estratégias ambientais (ORSATO, 2002). 

 
         Figura 6 - Tipos genéricos de estratégia ambiental corporativa 

 
                    Fonte: Orsato (2002, p. 7). 

 

Com relação à finalidade deste modelo teórico, Orsato (2002, p. 

25-26) acredita que ―poderá ser utilizado para priorizar as áreas de ação 

organizacional, otimizando o retorno econômico geral sobre os 

investimentos ambientais e, mais importante, aumentar as chances de 

transformar esses investimentos em fontes de vantagem competitiva‖. O 

autor ainda ilustra cada estratégia genérica com exemplos de potenciais 

estratégias ambientais. 

(i) produtividade dos recursos (foco em custo e processo): reutilização 

de resíduos e redução de perdas no processo; 

(ii) liderança de custo ambiental (foco em custo e produto): oferta de 

produtos que apresentam custos econômicos e impactos ambientais 

baixos; 

(iii) transcendência da conformidade legal (foco em diferenciação e 

processo): implementação de sistemas de gerenciamento ambiental, tais 

como a norma ISO 14001, e divulgação de relatório ambiental; 

(iv) produtos eco-orientados (foco em diferenciação e produto): 

geração de produtos que possam fornecer benefícios ambientais maiores 

ou impor custos ambientais menores do que produtos semelhantes. 

A dimensão ambiental passa a figurar, juntamente com o custo, a 

qualidade, a flexibilidade e o desempenho na entrega, como prioridade 
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competitiva de produção, à medida que, segundo Jiménez e Lorente 

(2001), satisfaz dois requisitos básicos para uma organização: ser obtida 

no âmbito da função produção e fornecer vantagens competitivas à 

empresa. Com relação ao segundo requisito, para o qual a dimensão 

ambiental deve fornecer vantagem competitiva à empresa para ser 

considerada um objetivo operacional, percebe-se que a literatura atesta 

que os investimentos realizados em gestão ambiental podem se 

converter em ganhos financeiros e mercadológicos. Na busca de 

vantagem competitiva, as empresas vêm sentindo a necessidade de 

implementar uma gestão ambiental proativa. 

Baseado nos dois critérios propostos por Jiménez e Lorente 

(2001), Gavronski (2009) esclarece bem de que maneira e sob que 

condições um atributo ligado à sustentabilidade pode ser considerado 

uma dimensão (prioridade) competitiva em operações.  

 
Para poder ser fonte de vantagem competitiva, um 

atributo deve ser, minimamente, valioso para os 

clientes. Para que seja valorizado pelos clientes, o 

atributo precisa, minimamente, ser percebido. 

Portanto, uma capacitação invisível não poderia 

ser considerada uma dimensão competitiva. [...] 

Em resumo, para que um atributo ligado à 

sustentabilidade possa ser considerado uma 

dimensão competitiva importante em operações, 

ele deve provir da área de operações, ser 

diretamente valorizado pelos compradores, ser 

visível e ser adicional, ou seja, raro. As 

capacitações ligadas à sustentabilidade com 

potencial para criar vantagem competitiva direta 

ou indiretamente, entretanto, precisam ser 

identificadas e desenvolvidas pelos gestores. Da 

mesma forma que as demais capacitações em 

operações, as capacitações ligadas à 

sustentabilidade estão dispersas, ao longo das 

decisões estratégicas de operações, por todas as 

atividades do sistema produtivo (GAVRONSKI, 

2009, p. 81 e 83-84). 

 

Diante das discussões empreendidas até então, percebe-se que o 

contexto externo (clientes, governo, investidores, etc.) é fundamental 

para a estratégia (gestão) de operações, pois é ele que define a 

importância relativa de cada dimensão competitiva ou a própria 

existência de cada uma delas, e é por meio da leitura desse contexto, que 
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os gerentes de operações de cada empresa fazem, que são tomadas as 

decisões estratégicas em operações para cada atividade do sistema de 

produção. Conclui-se, assim, que "a dimensão socioambiental é tanto 

uma dimensão competitiva, valorizada pelos stakeholders externos à 

organização (parte de seu contexto externo), quanto uma dimensão da 

competência, ou seja, um conjunto de capacidades internas à operação" 

(GAVRONSKI, 2009, p. 7). 

Tomando como premissa que o papel da gestão ambiental de uma 

empresa na construção de sua vantagem competitiva sustentável deve 

ser compreendido com base em seus ambientes internos e externos, 

Santos e Porto (2013) empreenderam uma reflexão a respeito da 

capacidade de estratégias ambientais gerarem vantagem competitiva 

sustentável. Neste ínterim, a gestão ambiental desempenha papel 

específico para a estratégia empresarial, fato que torna imprescindível 

que as empresas definam "os motivos pelos quais a implementação de 

estratégias ambientais contribui para suas missões corporativas e para o 

meio ambiente" (SANTOS; PORTO, 2013, p. 152). Como resultados 

deste ensaio teórico, "ao menos oito condições devem ser satisfeitas 

simultaneamente, para que qualquer uma das estratégias ambientais
23

 

corrobore com a geração de vantagem competitiva sustentável". As 

cinco primeiras condições estão vinculadas à Visão Baseada em 

Recursos – VBR e dão conta de que: "os recursos e capacidades 

mantenedores da estratégia devem ser (a) valiosos, (b) raros, (c) 

imperfeitamente imitáveis, (d) insubstituíveis e (e) não 

comercializáveis", capazes de causarem heterogeneidade em relação aos 

concorrentes. As três condições restantes estão associadas à Teoria 

Institucional – TI: (f) estratégia ambiental orientada à competitividade; 

(g) estratégia ambiental em conformidade com as expectativas do 

contexto institucional da empresa; e (h) minimização do isomorfismo 

entre as empresas (SANTOS; PORTO, 2013, p. 163-164). 

Considerando a relevância de atividades ambientais para a 

competitividade empresarial, Bánkuti e Bánkuti (2014) realizaram uma 

                                                        
23

 Foram consideradas três estratégias ambientais: (i) produtividade dos recursos 

– "diz respeito à eficiência e efetividade com que uma empresa usa os seus 

recursos"; (ii) negócios sustentáveis – "consiste na entrega de produtos que 

conjugam benefícios ao meio ambiente com as necessidades dos 

consumidores"; e (iii) reputação corporativa – "diz respeito às iniciativas 

ambientais direcionadas, prioritariamente, ao aumento da reputação da 

empresa" (PORTER; LINDE, 1995; VERFAILLIE; BIDWELL, 2000; 

ORSATO, 2002 apud SANTOS; PORTO, 2013, p. 155-157). 
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pesquisa de campo com o intuito de verificar em que aspectos as ações 

ambientais estratégicas implantadas pela empresa estavam relacionadas 

à competitividade. Pelo fato da empresa estudada posicionar-se 

estrategicamente em estágio avançado, "o foco das melhorias ambientais 

[...] está relacionado à geração de valor ambiental, sendo a redução de 

custos, quando presente, consequência paralela" (BÁNKUTI; 

BÁNKUTI, 2014, p. 179). Os resultados deste trabalho indicaram 

também "forte alinhamento estratégico e melhorias ambientais, 

associados à interação entre gestão ambiental e inovações de produto, de 

processo, de marketing e organizacional" (BÁNKUTI; BÁNKUTI, 

2014, p. 171). A Figura 7 ilustra os procedimentos relatados no estudo, 

bem como os potenciais ganhos de competitividade associados a tais 

melhorias ambientais. 

 
Figura 7 - Procedimentos ambientais e ganhos de competitividade 

 
Fonte: Bánkuti e Bánkuti (2014, p. 180). 

 
Esses achados reforçam a afirmação de que atividades de 

inovação induzidas por questões ambientais, sejam elas de antecipação 

aos riscos ou mesmo de adequação à regulação, podem estar atreladas ao 

alcance de vantagem competitiva (ELKINGTON, 2004). 
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Ainda nessa linha de investigação das práticas que proporcionam 

melhoria do desempenho e da competitividade organizacional, os 

resultados de uma pesquisa dedutiva e quantitativa, conduzida por Maia 

(2013), sugerem que existe um impacto positivo das práticas 

socioambientais ante os critérios de desempenho relacionados à área de 

operações – eficiência em custos, padrões de qualidade, desempenho na 

entrega e flexibilidade, assim como para a formação de competências 

operacionais, especificamente de cooperação e de melhoria contínua. 

Por meio da realização de quatro estudos de caso em empresas 

localizadas no Brasil, Jabbour (2015, p. 372) destaca que "as 

organizações possuem diferentes expectativas quanto aos efeitos da 

inserção da dimensão ambiental entre as prioridades competitivas da 

estratégia de produção". Além da já esperada redução de custos em 

todas as empresas pesquisadas, constatou-se que apenas em duas delas 

"a dimensão ambiental é tratada como um fator de qualidade de seus 

produtos". Uma das empresas confere à dimensão ambiental tratamento 

"como variável relevante para a renovação do mix de produtos, no qual 

a geração de inovações em produtos com elevado desempenho 

ambiental vem gerando o acesso a novos mercados ou a exploração de 

novos nichos de consumidores" nos mercados já conhecidos. 

"Entretanto, não foi observada relação entre a prioridade de rapidez das 

entregas e a dimensão ambiental" (JABBOUR, 2015, 375). 

Uma percepção recorrentemente presente nesta revisão da 

literatura diz respeito às vantagens competitivas que podem advir das 

estratégias conduzidas pelas organizações em direção à gestão 

sustentável. Claro e Claro (2014), por sua vez, agregam o conceito de 

sustentabilidade e, mais especificamente, a questão do impacto dos 

investimentos ambientais e sociais no valor da empresa à discussão, ao 

afirmarem que, por meio da sustentabilidade estratégica
24

, as 

organizações podem garantir seu desempenho no longo prazo e utilizá-la 

para alavancar oportunidades de negócios e minimizar riscos. 

Os impactos ocasionados pelos sistemas de produção vigentes 

têm sido observados pelos gestores das organizações que vislumbram 

uma oportunidade de proferir melhorias e aperfeiçoar o desempenho. 

Para viabilizar essas ações, as empresas precisam alocar seus recursos 

                                                        
24

 A definição de sustentabilidade estratégica adotada pelos autores focaliza "os 

investimentos em projetos e ações sociais e ambientais que estejam 

relacionados ao negócio central [core business] da empresa, que incluem suas 

competências e a gestão com stakeholders" (CLARO; CLARO, 2014, p. 

292). 
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da melhor forma, "no intuito de implantar uma estratégia ambiental que 

seja compatível com a melhoria contínua do desempenho ambiental e 

econômico e esteja associada às melhores práticas ambientais". Pautadas 

nesses aspectos e no questionamento sobre se os investimentos 

ambientais valem a pena para a organização, Sehnem e Rossetto (2014) 

criaram um modelo de análise que permite mensurar se as estratégias 

ambientais efetivamente mediam a relação entre recursos e desempenho. 

Ele possibilita "vislumbrar os diferentes recursos mobilizados pelas 

empresas para viabilizar a estratégia ambiental e se a heterogeneidade de 

recursos impacta nos desempenhos obtidos por elas". Desta forma, as 

variáveis que compõem o modelo consistem nos recursos (tangíveis e 

intangíveis), nas estratégias ambientais (reativa, preventiva e proativa) e 

no desempenho econômico-financeiro e ambiental (indicadores). As 

autoras explicam que esse modelo foi formulado a partir da hipótese de 

que "quanto mais evoluídas as estratégias ambientais, mais otimizado é 

o uso de recursos tangíveis e intangíveis e melhor o desempenho 

econômico e ambiental". Em outros termos, "a análise do 

posicionamento estratégico ambiental da empresa e a forma como 

dispõe de seus recursos tangíveis e intangíveis poderá ser evidenciada 

em relação ao seu desempenho econômico e ambiental, utilizando os 

indicadores de desempenho propostos no modelo" (SEHNEM; 

ROSSETTO, 2014, p. 747 e seg.). 

Do escrito, depreende-se que o contexto externo às empresas tem 

valorizado, cada vez mais, os atributos de produto e processo produtivo 

ligados à sustentabilidade e que, portanto, devem começar a fazer parte 

das estratégias corporativas e, em consequência, da estratégia (gestão) 

de operações. A derivação disso para as práticas operacionais, por sua 

vez, implica mudanças no sistema de produção das empresas no sentido 

de desenvolver e empregar capacitações para apoiar a gestão da 

sustentabilidade. 

 

2.3 GESTÃO DE OPERAÇÕES SUSTENTÁVEIS: A FUNÇÃO 

PRODUÇÃO E AS QUESTÕES DA SUSTENTABILIDADE 

 

A produção é cientificamente aceita como a principal 

condicionante do desenvolvimento sustentável e, assim sendo, deve 

contribuir para o mesmo (JOVANE et al., 2008). No ambiente 

empresarial, o desenvolvimento sustentável envolve a implementação de 

práticas de sustentabilidade, as quais dizem respeito a um conjunto de 

estratégias proativas que visam integrar a prevenção da poluição com a 

gestão do portfólio de produtos e, assim, reduzir o impacto ambiental e 
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maximizar a eficiência dos recursos das empresas que as implementam. 

Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), a análise do ciclo de vida, 

bem como as normas ISO, nomeadamente a ISO 14001, são algumas 

das ferramentas utilizadas na implementação das referidas práticas 

(GONZÁLEZ-BENITO; GONZÁLEZ-BENITO, 2006; RUSINKO, 

2007; FIRMO, 2013).  

Na década de 90, autores como Sarkis (1995, 1999), Florida 

(1996) e Gungor e Gupta (1999) sinalizavam para o empoderamento das 

questões ambientais nas decisões de produção, impulsionado 

principalmente pela crescente deterioração do meio ambiente. 

Reconhecia-se, assim, que as melhorias no desempenho ambiental 

deveriam ser consideradas pelos gestores como uma das vantagens 

competitivas básicas, juntamente com a diminuição dos custos e o 

aumento da qualidade. Nessa perspectiva, a produção ambientalmente 

consciente (environmentally conscious manufacturing) foi definida por 

Sarkis (1995) como a transformação de materiais em produtos úteis por 

meio de um processo de agregação de valor (mais-valia) que, 

simultaneamente, melhora o bem-estar econômico e sustenta a qualidade 

ambiental. Isso envolve planejamento, desenvolvimento e 

implementação de processos e tecnologias de produção que são 

necessários não somente para manter a produtividade elevada, mas 

também para responder aos desafios de uma variedade de questões, tais 

como a conservação de energia, a prevenção da poluição e a eliminação 

da degradação ecológica. Visando demonstrar uma forma de gerir 

programas e projetos ambientalmente responsáveis em unidades 

produtivas, Sarkis (1995) identificou um significativo número de 

relações entre questões gerais de estratégia de produção (produto, 

processo e tecnologia) e estratégias de produção ambientalmente 

consciente (análise do ciclo de vida, redução, remanufatura, 

reciclagem/reutilização). Assim, as grandes companhias de manufatura, 

com diferentes pontos de vista sobre o futuro, estão se posicionando 

para obter vantagens a partir de tendências ambientais emergentes 

(GUNGOR; GUPTA, 1999). 

Embora ao longo das últimas décadas, atividades manufatureiras 

tradicionais tenham se deslocado para regiões mundiais distantes dos 

centros industriais há muito tempo estabelecidos na Europa Ocidental, 

América do Norte e Japão, a demanda por bens foi aumentando e, com 

ela, também a demanda por recursos naturais e energia. No entanto, 

dada a finitude de ambos, recursos e energia, faz-se necessária a 

utilização de métodos de produção ‗energy efficient‘ (energeticamente 

eficientes), com vistas a uma maior sustentabilidade. Para alcançar esse 
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objetivo, o mundo da manufatura precisa evoluir de uma estratégia 

‗maximum gain from minimum capital‘ (ganho máximo de capital 

mínimo) para uma estratégia ‗maximum gain from minimum resources‘ 

(ganho máximo de recursos mínimos) ou, alternativamente, para 

‗produce more with less‘ (produzir mais com menos) (ALLEN et al., 

2002). 

Complementando a discussão, Corbett e Klassen (2006) ratificam 

a relação entre as práticas socioambientais e a estratégia de produção 

baseando-se no fato de que qualquer sistema produtivo faz uso de 

recursos e os tem incorporados aos componentes do processo. A 

integração dos recursos no conjunto de práticas comum aos sistemas de 

produção é descrita por um modelo genérico, que consiste em: i) 

entradas (inputs), com recursos de transformação e recursos a serem 

transformados; ii) processo de transformação – químico, físico, de 

posse, de local ou do próprio cliente; iii) saídas (outputs) de bens e 

serviços; e, por fim, iv) resíduos (MAIA, 2013). Introdução de novas 

práticas e alteração de práticas existentes representam as mudanças 

geradas pela inclusão da noção de sustentabilidade na gestão e nas 

práticas da produção, momento oportuno para rever conceitos, materiais, 

operações e processos por diferentes perspectivas (LINTON; 

KLASSEN; JAYARAMAN, 2007). Já existem, em nível de produção, 

alternativas de tecnologias e práticas capazes de reduzir o impacto 

negativo "da atividade industrial sem sacrificar qualidade, custo, 

confiabilidade, desempenho ou eficiência do uso de energia", a exemplo 

da produção em ciclo fechado e dos 7Rs
25

 (DIAS; LABEGALINI; 

CSILLAG, 2012, p. 529). 

O surgimento da manufatura sustentável deve-se à necessidade de 

integração entre questões de sustentabilidade e processos produtivos. É 

comumente referenciada na literatura pelos termos em inglês green 
manufacturing e sustainable manufacturing. Os primeiros estudos a 

apresentar o termo sustainable manufacturing datam do início da década 

de 1990 e relacionavam-no apenas com a dimensão ambiental
26

 da 

sustentabilidade (INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION, 

2015). Todavia, o conceito manufatura sustentável, atualmente, é 

definido como: 

 

                                                        
25

 Reduzir, reusar, reciclar, repensar, recusar, reeducar e recuperar. 
26

 A green manufacturing, historicamente, sempre foi encarada "como o 

resultado de práticas de gestão ambiental nos processos de manufatura" 

(SILVA; SILVA; OMETTO, 2016, p. 645). 
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[...] a criação de produtos manufaturados que 

utilizam materiais e processos que minimizam os 

impactos ambientais negativos, promovendo a 

conservação de energia e dos recursos naturais, a 

segurança dos trabalhadores, dos consumidores e 

da comunidade, e que se mostram 

economicamente viáveis (INTERNATIONAL 

TRADE ADMINISTRATION, 2015, p. 1). 

  

A evolução conceitual do tema fica evidente dada a inserção das 

dimensões social e econômica. Ademais, a visão sobre green 

manufacturing tem se modificado conforme o surgimento de novas 

práticas de gestão ambiental. Essas ações, que inicialmente eram 

focadas apenas em soluções fim-de-tubo, passaram pela produção em 

ciclo fechado, a produção mais limpa (PmL) e a ecoeficiência industrial, 

ampliando-se, nos dias atuais, para integrar o conceito de ciclo de vida 

(CV) do produto (SILVA; SILVA; OMETTO, 2016), como 

representado pela Figura 8. Jovane et al. (2008) enfatizam que a 

sustainable manufacturing integrou-se à agenda de pesquisa em 

produção devido à urgência para diminuição dos desperdícios materiais 

e do consumo de energia, sendo que para alcançar tais objetivos, suas 

principais preocupações estão relacionadas à concepção do processo 

produtivo. 
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Figura 8 - Evolução da visão e das práticas de green manufacturing 

 
Fonte: adaptada de Sustainable Manufacturing Iniciative (2011 apud SILVA; 

SILVA; OMETTO, 2016). 

 

Um tema central para a sustainable manufacturing, de acordo 

com Jovane et al. (2008), é o paradoxo tecnologia versus meio 

ambiente, já que a tecnologia permitiu vidas mais saudáveis, mais 

produtivas e mais agradáveis, ao mesmo tempo que as consequências 

imprevistas do seu uso colocaram em risco a vida na Terra. Nesta linha 

de pensamento, Drake e Spinler (2013) sublinham que, em uma 

empresa, boa parte das decisões relativas à sustentabilidade se relaciona, 

natural e inevitavelmente, com atribuições da gestão de operações, tais 

como design do produto, escolha da tecnologia e gestão da cadeia de 

suprimento (supply chain management). A análise destas decisões 

compete à gestão de operações sustentáveis, no sentido de identificar 

oportunidades de melhoria e novos processos (GAVRONSKI, 2009; 

DRAKE; SPINLER, 2013). 

Entre as referidas definições de gestão de operações sustentáveis, 
por vezes nomeada produção/manufatura sustentável, é adotado, neste 

trabalho, o conceito de que gestão de operações sustentáveis é o 

processo sistemático de tomada de decisões sobre metas, recursos e 

competências operacionais, visando à concepção de produtos com o uso 

de materiais, processos e tecnologias de produção que mantenham a 
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lucratividade do negócio ao mesmo tempo em que geram resultados 

positivos para o meio ambiente e a sociedade (SARKIS, 1995; JOVANE 

et al., 2008; HAYES et al., 2008; GAVRONSKI; 2009; DRAKE; 

SPINLER, 2013; INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION, 

2015). 

Realizada a devida conceituação, a continuação do texto deste 

capítulo disserta sobre a evolução da visão e das práticas em gestão de 

operações sustentáveis, tendo como guia o exposto na Figura 8. 

As tecnologias de controle da poluição procuram tratar e impedir 

os efeitos decorrentes dos resíduos e das emissões de um dado processo 

produtivo, ao invés de evitar a sua geração. Esse controle ambiental 

pode ser realizado por meio de soluções tecnológicas que se dividem em 

dois tipos: tecnologias de remediação e tecnologias de fim-de-tubo (end-

of-pipe control). As tecnologias de remediação, ou mitigação, são 

aquelas utilizadas, por exemplo, para descontaminar as áreas degradadas 

por algum tipo de substância tóxica ou para recuperar o óleo derramado 

no mar. Os dispositivos de controle de poluição fim-de-tubo buscam 

capturar os resíduos e as emissões antes que entrem em contato com o 

meio ambiente, tais como estações de tratamento de efluentes (ETEs), 

aterros de resíduos industriais perigosos (ARIPs), filtros, incineradores, 

entre outros (BARBIERI, 2007a; GAVRONSKI, 2009). "A constatação 

de que os poluentes são matéria-prima e energia comprados e 

desperdiçados propiciou uma nova abordagem de gestão, baseada na 

prevenção da poluição" (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 73). 

Na produção em ciclo fechado, "nenhum resíduo é disposto no 

meio ambiente (zero landfill)", fazendo com que a disposição final de 

resíduos e a obtenção de recursos, na fase de pré-produção, sejam 

consideradas, respectivamente, fluxo evitado e fluxo minimizado. Isso 

ocorre porque, nas etapas de uso e pós-uso do produto, a remanufatura, 

o reúso e a reciclagem de produtos e resíduos são considerados 

estratégicos. A aplicação dessas práticas auxilia na redução da demanda 

por consumo de matérias-primas e, consequentemente, das atividades de 

extração e transformação de recursos naturais. Além disso, "na etapa de 

produção, é necessário que os processos de manufatura sejam 

monitorados e controlados a fim de otimizarem-se os fluxos de materiais 

e de energia consumidos e as perdas durante a produção" (SILVA; 

SILVA; OMETTO, 2016, p. 644-645). 

Mais ampla que as abordagens anteriores, produção mais limpa 

(cleaner production) é a expressão que designa estratégias ambientais de 

prevenção para todas as fases do processo industrial e do CV do 

produto, as quais revertem não somente em redução nos níveis de 
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poluição, mas também no melhor proveito possível dos recursos 

(BARBIERI, 2002). Observada de um ponto de vista mais abrangente, a 

PmL pode, em conjunto com outras ferramentas, contribuir para a 

obtenção de uma indústria mais competitiva e mais ‗amiga do 

ambiente‘, o que é de fato necessário para alcançar o crescimento 

econômico (FRESNER, 1998; KJAERHEIM, 2005 apud FIRMO, 

2013). 

Quanto à abrangência da PmL, define a referida estratégia que a 

minimização e a reutilização de resíduos e emissões são as duas macro 

categorias iniciais, que se desdobram em níveis de aplicação, onde são 

determinados seus focos de atuação. A PmL é caracterizada por ações 

que privilegiam a redução na fonte (nível 1), seguida da reciclagem 

interna (nível 2) e externa (nível 3), respectivamente, conforme mostra a 

Figura 9. A principal meta é incluir modificações tanto no processo de 

produção quanto no próprio produto, que evitem a geração de resíduos 

na fonte (nível 1). "A reciclagem interna [...] refere-se a todos os 

processos de recuperação de matérias-primas, materiais auxiliares e 

insumos que são feitos dentro da planta industrial." Somente quando 

tecnicamente descartadas as medidas relacionadas aos níveis 1 e 2, 

"deve-se optar por medidas de reciclagem de resíduos, efluentes e 

emissões fora da empresa (nível 3). Isto pode acontecer na forma de 

reciclagem externa ou de uma reintegração ao ciclo biogênico" (p. ex., 

compostagem) (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 

– UNEP, 2002; SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL – SENAI, 2003, on-line). 
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  Figura 9 - Fluxograma da geração de opções de Produção mais Limpa 

 
  Fonte: UNEP (2002) e SENAI (2003, on-line). 

 

As práticas de cunho ambiental também podem impulsionar 

processos de diversificação. Um exemplo disso é a produção a partir de 

resíduos antes descartados, que tem vindo a aumentar o portfólio de 

produtos e/ou criar novas linhas de produtos (BÁNKUTI; BÁNKUTI, 

2014). 

Para alguns autores (PIMENTA; GOUVINHAS, 2012; 

MOLINARI; QUELHAS; NASCIMENTO FILHO, 2013; OLIVEIRA 

et al., 2015), a sustentabilidade empresarial pode ser alcançada por meio 

de práticas de PmL, pois essa ferramenta permite aprimorar a eficiência 

dos recursos naturais, bem como orientar as empresas a atuar "de forma 

preventiva em relação aos seus aspectos ambientais e na redução dos 

riscos das operações aos funcionários e à comunidade" (PIMENTA; 

GOUVINHAS, 2012, p. 462). 

Considerando a metodologia de PmL para subsidiar a produção 

sustentável, Pimenta e Gouvinhas (2012) realizaram uma série de 

estudos de múltiplos casos para analisar os aspectos ambientais dos 

setores efetivamente geradores de desperdícios, sendo "possível 

evidenciar e apresentar elementos de discussão favoráveis à 

incorporação da variável ambiental no seu processo de gestão 

corporativa" (PIMENTA; GOUVINHAS, 2012, p. 474). O estudo de 

caso apresentado por Molinari, Quelhas e Nascimento Filho (2013) 

concluiu que as perdas de matérias-primas na fabricação de tintas podem 
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ser reduzidas por meio da implementação de técnicas de PmL. 

Investigando quatro empresas industriais brasileiras, casos de sucesso 

em PmL, Oliveira et al. (2015) averiguaram que a estratégia preventiva 

da PmL possibilitou significativos ganhos ambientais e econômicos, 

bem como destacaram a necessidade de maior valorização e de 

melhorias na mensuração dos benefícios ambientais face aos 

econômicos, pois a obtenção de um payback é a questão prioritária, e até 

mesmo unânime, nos processos de tomada de decisão destas empresas. 

 
Quadro 7 - Casos de aplicação das práticas de PmL 
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A PmL consiste 

em uma estratégia 

preventiva e 
integrativa, que é 

aplicada a todo 

ciclo de produção 
para:  

(i) aumentar a 

produtividade, 

assegurando um 

uso mais eficiente 

de matéria-prima, 
energia e água;  

(ii) promover 

melhor 
desempenho 

ambiental, através 

da redução de 
fontes de 

desperdício e 

emissão; e  
(iii) reduzir o 

impacto ambiental 

por todo o ciclo de 
vida de produto 

por meio de um 
desenho ambiental 

com baixo custo 

efetivo (UNEP27, 
1998). 

Econômicos: 

redução de 

custos 

operacionais; 

Ambientais: 

otimização do 
uso de recursos 

e diminuição 

dos 
desperdícios; 

Sociais: ganho 

de uma 
consciência 

ambiental, 

busca de 
redução dos 

riscos aos 

funcionários. 

- desconhecimento 
por parte do 

empresário/ 

diretoria sobre os 
aspectos e impactos 

ambientais de suas 

atividades; 
- falta de uma visão 

da necessidade do 

uso racional dos 
recursos; 

- falta de uma 

maior cobrança dos 
funcionários; e 

- resistência à 

necessidade de 
aporte de recursos 

financeiros para 

implementação de 

oportunidades de 

melhoria por parte 

da gerência/ 
administração. 
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A PmL é a 

aplicação contínua 

de uma estratégia 
econômica, 

ambiental e 
tecnológica 

integrada aos 

processos e 
produtos, a fim de 

aumentar a 

eficiência no uso 
de matérias-

primas, água e 

energia, através da 
não geração, 

minimização ou 

reciclagem de 
resíduos gerados 

em um processo 

produtivo. 

O reaproveita 
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A PmL é a 
aplicação contínua 

de uma estratégia 

ambiental 
preventiva 

integrada a 

processos, 
produtos e 

serviços para 

aumentar a 
eficiência global e 

reduzir riscos para 

os seres humanos 
e o meio ambiente 

(UNEP, 2002). 

Econômicos: 
sustentados 

pelo 

gerenciamento 
racional de 

seus processos 

produtivos; 
Ambientais: 

redução da 

utilização de 

insumos de 

produção, ou 

seja, extração 
de recursos 

naturais e 

deposição dos 
resíduos da 

produção. 

Aspecto econômico 

para a implantação 

de projetos de 

PmL. 

Fonte: adaptado de Pimenta e Gouvinhas (2012), Molinari, Quelhas e Nascimento Filho 

(2013) e Oliveira et al. (2015). 
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No Brasil, apesar do aumento no número de empresas 

preocupadas com os impactos das atividades industriais no meio 

ambiente, os acionistas e os empresários, em geral, ainda não dispõem 

de conhecimento sobre os subsídios/fundos disponibilizados pelo 

governo para a implementação de práticas de produção limpa, tampouco 

sobre os programas de pesquisa universitária que podem ajudar as 

empresas a gerar inovações neste campo. Para intensificar a adesão das 

empresas brasileiras à produção limpa, sugere-se melhorar os canais de 

comunicação entre o governo, as empresas, as universidades e a 

sociedade, pois o desenvolvimento só ocorre quando todos os 

interessados podem se beneficiar desse processo (OLIVEIRA NETO; 

SHIBAO; GODINHO FILHO, 2016).  

O trabalho de Bernardo e Camarotto (2012) objetivou identificar 

as práticas ambientais adotadas por empresas paulistas processadoras de 

madeira, na etapa de geração e aquisição de matérias-primas. Os 

resultados da pesquisa indicaram que as práticas ambientais mais 

utilizadas pelas empresas são: "seleção de matérias-primas renováveis e 

de melhor qualidade; seleção de tecnologias geradoras de menos 

poluição; seleção de melhores práticas operacionais, que utilizam menos 

água e que geram menos poluição; redução do tamanho do produto e/ou 

embalagem" (BERNARDO; CAMAROTTO, 2012, p. 182). 

Soluções inovadoras e eficientes em termos de recursos e 

sistemas eficazes de gestão de resíduos capturam valor para o negócio e 

contribuem para a sustentabilidade (KURDVE et al., 2015). Nessa 

direção, a Análise do Ciclo de Vida (ACV) pode ser definida como um 

sistema de gestão ambiental cujo objetivo consiste em caracterizar, 

quantificar e avaliar os aspectos e os impactos ambientais relacionados a 

um produto, um processo ou uma atividade, desde a origem dos recursos 

no meio ambiente até a destinação final dos resíduos pós-consumo, além 

de determinar oportunidades de melhorias ambientais (Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry – SETAC, 1998; BARBIERI, 

2007a). O CV de um produto pode ser dividido em quatro fases: o 

projeto, a produção e distribuição, a utilização e, por fim, a recolha e 

recuperação. Todas estas fases deverão ser consideradas no momento da 

realização de uma ACV, com ênfase na primeira – a fase de concepção 

do produto, especialmente, no tocante aos fatores determinantes da 

ocorrência e magnitude dos impactos ambientais – o design do produto, 

a seleção de materiais e o método de produção. A compreensão dos 

processos envolvidos na produção servirá tanto para a adoção de 

medidas que se destinam a reduzir o dano ambiental do produto durante 

o seu CV, quanto, e principalmente, para que o produto seja desenhado 
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levando em conta as melhores opções de fontes e consumo de energia, 

componentes de matéria-prima e destino após vida útil. Deste modo, a 

ACV funciona como apoio ao eco-design
29

, outra das ferramentas 

associadas à fase de desenho do produto. Salienta-se que a fase de 

projeto surge como uma tendência promissora em prol da ecologização, 

pois representa oportunidade de encaminhar a consecução dos objetivos 

ambientais, que se consubstancia na integração de aspectos ambientais 

com o conjunto de práticas de projeto, dando ensejo à criação de 

produtos e processos ecoeficientes (CHOI; KAEBERNICK; LAI, 1997; 

GUNGOR; GUPTA, 1999; KÖNNÖLÄ; CARRILLO-HERMOSILLA; 

GONZALEZ, 2008; SELLITTO; BORCHARDT; PEREIRA, 2010; 

FERREIRA, 2011; MAÇANEIRO; CUNHA, 2012). 

Tratando-se da fase de recolha e recuperação, avulta o conceito 

de logística reversa, que compreende um conjunto de instrumentos úteis 

para a recuperação do produto após a sua vida útil, dos quais se 

destacam a remanufatura e a reciclagem. A remanufatura tem por 

objetivo aumentar o nível de qualidade do produto ou das suas partes, 

por meio de uma sequência de operações (p. ex., desmontagem, 

separação, renovação e montagem), sem que isso implique na perda da 

identidade do produto (GUNGOR; GUPTA, 1999; SRIVASTAVA, 

2007; FERREIRA, 2011). Caso o produto em fim de vida útil não tenha 

condições para integrar um processo de remanufatura, deve então ser 

considerada a sua reciclagem (SEITZ, 2007; SIMPSON, 2010 apud 

FERREIRA, 2011), cujos processos podem englobar desmontagem, 

separação e processos químicos, com o intuito de recuperar os materiais 

do produto após a sua vida útil, sem que se mantenha a integridade do 

mesmo (GUNGOR; GUPTA, 1999; FERREIRA, 2011).   

Sistemas de reciclagem devidamente concebidos devem criar 

fortes incentivos aos fabricantes para reprojetarem seus produtos. A 

Holanda foi o primeiro país na Europa a adotar e implementar 

integralmente a legislação sobre retornos (take-back). A ‗abordagem de 

sistema‘ ou ‗abordagem de retorno‘ holandesa baseia-se em um 

esquema de atribuição de custos, depende do sistema nacional de pontos 

de coleta e emprega estabelecimentos com fins lucrativos para 

desmontar e processar produtos em fim de vida útil. Esse esquema 

implementado pelos holandeses, taxa os fabricantes pela reciclagem, 

com base no peso e uma percentagem do custo de reciclagem atribuída 

ao produto da empresa. Sendo assim, produtos mais leves, mais 
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 Também conhecido pelos termos Design for Environment (DfE) ou life-cycle 

design. 
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duradouros e mais fáceis de desmontar devem resultar em custos mais 

baixos para o fabricante. Nas situações análogas ao caso holandês, em 

que a responsabilidade pela eliminação dos produtos no fim de sua vida 

útil for atribuída, por meio de regulação, de volta ao produtor, 

companhias manufatureiras têm sido forçadas a incorporar requisitos de 

retorno (take-back) ou de disposição final (end-of-life disposition) em 

seus processos de planejamento estratégico e em suas estratégias de 

design de produtos. Logo, o princípio da responsabilidade estendida do 

produtor (principle of extended producer responsibility) tem impactado 

significativamente no re-design de produtos. Isso é devido à 

possibilidade dos produtos transitarem em todo o mundo e, por 

consequência, passar grande parte de sua vida útil fora do controle direto 

do fabricante. Os fabricantes europeus não se mostram preocupados em 

questionar o lançamento de ‗product take-back‘, mas sim em concentrar 

suas energias no alcance dos melhores resultados (GUTOWSKI et al., 

2005). 

Pereira e Jabbour (2015) identificaram pontos que a literatura 

indica como possibilidades de haver relacionamentos entre as áreas de 

produção e de meio ambiente, bem como caracterizaram as práticas por 

meio das quais se podem alcançar tais interdependências funcionais. 

 
Quadro 8 - Pontos de contato entre as áreas de operações e de meio ambiente 

Ponto de 

contato 
Características 

Principais 

Autores 

Design 

Sustentável 

O projeto de novos produtos ou de 

melhoria dos produtos já existentes leva 

em conta preocupações ambientais como 

a escolha de matérias-primas de fontes 

renováveis. Bem como o 

desenvolvimento de um projeto que 

facilite a reciclagem ou desmontagem. 

Gupta (1995), 

Donaire (1999), 

Kleindorfer et 

al. (2005), Pun 

(2006), Baines 

et al. (2012). 

Eficiência de 

Produto 

Prioriza durante o desenvolvimento de 

produtos, aqueles que possuem menor 

consumo de energia durante sua vida útil. 

Assim como aqueles que possuem um 

baixo impacto ambiental durante o seu 

uso. 

Gupta (1995), 

Donaire (1999), 

Kleindorfer et 

al. (2005), 

Baines et al. 

(2012). 

Programas de 

Certificação 

Ambiental e 

Auditorias 

A empresa possui certificações em 

programas específicos para sua indústria, 

como o concedido pelo Forest 

Stewardship Council (FSC) para a 

indústria madeireira. Ou participa de um 

Gupta (1995), 

Donaire (1999), 

Morrow & 

Rondinelli 

(2002), 
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programa de auditorias ambientais, como 

a ISO 14001. 

González-

Benito & 

González-

Benito (2008). 

Práticas de 

Manutenção 

e Regulagem 

A empresa prioriza a manutenção 

preventiva de seus equipamentos, a fim 

de evitar o desperdício de matéria-prima. 

Gupta (1995), 

Donaire (1999). 

Processos de 

Fabricação 

A empresa opta por processos 

ambientalmente mais seguros, que 

reduzem o impacto da organização no 

meio ambiente. 

Kleindorfer et 

al. (2005), 

Simpson & 

Samson (2010), 

Baines et al. 

(2012). 

Descarte de 

rejeitos de 

produção 

Os rejeitos do processo produtivo são 

enviados à destinação correta e 

ambientalmente amigável. Os descartes 

podem também serem aproveitados no 

próprio processo produtivo da 

organização (reúso). 

Gupta (1995), 

Kleindorfer et 

al. (2005), Pun 

(2006), Baines 

et al. (2012). 

Fonte: Pereira e Jabbour (2015, p. 715). 

 

A implantação e a condução de medidas para melhoria ambiental 

estão sob a dependência da interação entre diversas áreas empresariais 

internas, bem como da formação de parcerias com agentes externos. 

Citam-se, a título ilustrativo, a necessidade de articulações na cadeia de 

suprimentos, sobretudo com fornecedores e coletores, para a execução 

de ações que envolvem coleta, tratamento e/ou destinação apropriada de 

resíduos; e a de parcerias em pesquisa e desenvolvimento e no 

fornecimento de insumos para o desenvolvimento de atividades relativas 

à inovação de produto (BÁNKUTI; BÁNKUTI, 2014). Dias, Labegalini 

e Csillag (2012) ressaltam que, "nos periódicos internacionais da área de 

operações, o conceito de gestão da sustentabilidade em cadeia de 

suprimentos apareceu apenas em 2007", no trabalho de Linton, Klassen 

e Jayaraman (2007). Isso mostra a atualidade do tema, embora esse "seja 

apenas a junção de todas as temáticas estudadas em separado, numa 

visão sistêmica de toda a cadeia produtiva e seus componentes" (DIAS; 

LABEGALINI; CSILLAG, 2012, p. 524).  

Esta "é uma abordagem moderna de gestão ambiental" 

(JABBOUR et al., 2013a, p. 953), "emergente e relevante no campo de 

pesquisa sobre sustentabilidade ambiental" (JABBOUR, 2014, p. 608) e 

eventualmente nova para empresas brasileiras ou localizadas no Brasil, 

denominada Green supply chain management (GSCM) – ou Gestão da 
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Cadeia de Suprimentos Verde, que "corresponde a atividades ou ações 

tomadas para reduzir ou eliminar o impacto ambiental da cadeia de 

suprimentos" (JABBOUR et al., 2013a, p. 954). O conceito de GSCM 

"consubstancia-se nas empresas por meio de práticas ambientais" 

(JABBOUR, 2014, p. 608) e, portanto, uma forma de compreendê-lo "é 

mediante análise da adoção de suas práticas de gestão" (JABBOUR et 

al., 2013a, p. 954). Constatações empíricas têm indicado que as 

empresas, "quando começam a adotar práticas de GSCM, optam, 

primeiramente, pela adoção de práticas internas, depois por práticas 

externas" (JABBOUR et al., 2013a; JABBOUR, 2014, p. 613; ALVES; 

NASCIMENTO, 2014). 

Corbett e Klassen (2006) relacionaram as práticas de GSCM aos 

indicadores de desempenho ambiental e, como resultados, relataram 

implicações diretas entre o indicador ‗redução de emissões atmosféricas‘ 

e as práticas de seleção de matérias-primas (compras verdes), design dos 

processos (eco-design) e reintrodução dos materiais e produtos no 

processo (logística reversa). Ainda segundo os autores, a implementação 

da ‗logística reversa‘ é estimulada pela incorporação da prática 

‗compras verdes‘, mas precisa do apoio da ‗cooperação com clientes‘ 

para ser executada. 

Na visão de Linton, Klassen e Jayaraman (2007), para que a 

cadeia se torne sustentável, atividades em direção à sustentabilidade, 

como o design e a extensão da vida útil do produto, a gestão de 

subprodutos e os processos de recuperação dos produtos no final de seu 

CV, precisam ser integradas aos processos e fluxos em toda cadeia de 

suprimentos. A literatura, nessa esteira, aponta para várias práticas 

importantes para a composição e gestão de uma cadeia de suprimentos 

verde. Desta forma, são apresentadas, no Quadro 9, seis práticas 

ambientais compreendidas no conceito de GSCM, assim como diretrizes 

para a implementação das mesmas. 

Com base nas informações do Quadro 9, pode-se perceber "que 

as ações verdes na cadeia de suprimentos englobam a combinação de 

duas dimensões da sustentabilidade, a econômica e a ambiental" 

(ALVES; NASCIMENTO, 2014, p. 518). Neste sentido, Alves e 

Nascimento (2014, p. 519) compreendem que, ―mais do que adicionar a 

variável ambiental na cadeia de suprimentos, a GSCM pode 

proporcionar às empresas brasileiras uma alternativa para se repensar o 

modo de produção atual e contribuir com um desenvolvimento mais 

sustentável‖. Percepção semelhante foi anteriormente manifestada por 

Linton, Klassen e Jayaraman (2007) e reiterada por Dias, Labegalini e 

Csillag (2012), os quais defendem que a GSCM se constitui de um 
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conjunto de iniciativas que pode abrir a via para uma mudança de 

paradigma que, por sua vez, se realiza quando a questão da 

sustentabilidade deixa de ser vista como fonte de custos e passa a 

representar uma potencial fonte de vantagem competitiva para as 

empresas inseridas em uma cadeia produtiva, nos moldes da hipótese 

ventilada por Porter e Linde (1995). 

 
Quadro 9 - Práticas de GSCM e diretrizes para sua implementação 

Práticas de 

GSCM 
Definição 

Diretrizes para 

implementação de práticas de 

GSCM30 

In
te

rn
as

 

Gestão 

ambiental 

interna 

A gestão ambiental interna é 
considerada o primeiro passo para 

que a empresa consiga 

implementar outras práticas de 
GSCM e, assim, exercer 

influência na melhoria do 

desempenho ambiental da cadeia 
de suprimentos. 

Corresponde a algumas atividades 

do dia-a-dia da empresa voltadas 
à melhoria ambiental da fábrica. 

- Apoio da alta e média 

gerência; 
- Cooperação interfuncional 

para a melhoria ambiental; 

- Desenvolvimento de um 
Sistema de Gestão Ambiental; 

- Cumprimento de requisitos 

legais ambientais e programas 
de auditoria; 

- Proposição de metas 

ambientais para a fábrica; 
- Fornecimento de workshops e 

palestras de conscientização 

para os funcionários; 
- Análise do ciclo de vida do 

produto; 

- Adoção de tecnologias mais 
limpas e de processos de 

produção mais enxutos; 

Eco-design 

Objetiva criar produtos 

ecoeficientes, sem comprometer 
seus custos, qualidade e restrições 

de tempo para fabricação. Para a 

execução do eco-design, é 
necessário o design de produtos 

para a redução de 

materiais/energia, para a 

reutilização e reciclagem de 

componentes e para evitar o uso 
ou fabricação de produtos 

perigosos. 

- Criação de centros de 

pesquisa e desenvolvimento – 

P&D; 
- Parceria entre a empresa e 

seus fornecedores e clientes; 

- Projeto de produtos para 
redução, reúso, reciclagem ou 

recuperação de materiais, 
componentes ou energia; 

- Rotulagem ambiental dos 

produtos; 

Recuperação 

de 
investimentos 

Quando a empresa consegue, por 

meio de ecoeficiência, 
reaproveitar resíduos e materiais 

aparentemente inservíveis, 

vendendo-os para outras 
empresas da cadeia produtiva. 

- Venda de excesso de estoque, 

sucata e materiais/ 

equipamentos usados para 
empresa recicladora 

homologada; 

                                                        
30

 Também chamadas de mecanismos para indução de práticas de GSCM. 
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E
x

te
rn

as
 

Compras 

verdes 

Conjunto de políticas, ações e 

relações formadas em resposta às 
preocupações associadas com o 

meio ambiente, afetando a forma 

de seleção, avaliação e 
desenvolvimento de fornecedores. 

Sumariamente, é a identificação 

de alternativas e oportunidades a 
partir da inserção de critérios 

ambientais no processo de 

compras. 

- Seleção de fornecedores com 
base em critérios ambientais (p. 

ex., ter a ISO 14001); 

- Atendimento à legislação 
ambiental; 

- Prestação de assessoria 

técnico-ambiental (workshops, 
palestras, etc.); 

- Realização de auditorias 

ambientais nos fornecedores; 
- Cooperação com fornecedores 

para realização de objetivos 

ambientais; 

- Verificação do desempenho 

ambiental; 

Cooperação 

com clientes 

Inclui o intercâmbio de 

informações técnicas e 
operacionais, o que permite o 

planejamento e a definição de 

metas ambientais. 

- Suporte de Serviço de 
Atendimento ao Cliente – SAC; 

- Apoio às iniciativas de 

logística reversa (site da 
empresa); 

- Cooperação com clientes para 

o eco-design (p. ex., 
embalagem), para a PmL (p. 

ex., redução dos desperdícios 

na fonte) e para a utilização de 
embalagem ambiental (p. ex., 

retornável); 

Logística 

reversa 

Processo de planejamento, 
implementação e controle do 

fluxo de materiais obsoletos, em 

processo de inventário e de bens 
após o final de sua vida útil, do 

ponto de consumo até o ponto de 

origem, com o objetivo de 
recapturar valor (reúso, 

remanufatura e/ou reciclagem) ou 

dar a eliminação adequada. 

- Contratação de empresa 

recicladora homologada; 

- Instalação de uma área na 
empresa para separação, reúso e 

destinação correta dos 

materiais; 
- Existência de pontos de coleta 

próprios da empresa. 

Fonte: adaptado de Jabbour et al. (2013a), Arantes, Jabbour e Jabbour (2014), 

Jabbour (2014) e Vanalle e  Santos (2014). 

 

Franco, Ganga e Santa-Eulalia (2017), em uma revisão 

sistemática da literatura, obtiveram resultados que corroboram o exposto 

no Quadro 9, indicando que as práticas da GSCM mais citadas nos 

artigos analisados foram: gestão ambiental interna, compra verde, 

cooperação com os clientes, eco-design e recuperação do investimento. 
Esse mesmo estudo permitiu concluir que pressões internas e externas à 

empresa (p. ex., regulamentação, mercado, concorrência, fornecedores e 

sociedade) estão relacionadas com a adoção de práticas de GSCM, as 
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quais, por sua vez, vinculam-se aos desempenhos ambiental, econômico 

e operacional.  

Jabbour et al. (2013a), ao analisar como práticas de GSCM estão 

sendo adotadas em empresas de alta tecnologia localizadas no Brasil, 

observaram que "a estrutura da cadeia de suprimentos pode afetar a 

adoção e a forma como se adotam práticas de GSCM". Uma evidência 

disso é que a adoção de práticas de eco-design e de compras verdes está 

condicionada "a iniciativas das matrizes das empresas estudadas e das 

empresas clientes das manufaturas contratadas". Esta pesquisa revelou 

também que a legislação ambiental brasileira, especialmente a Nova 

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS
31

 (BRASIL, 2010a), e as 

diretivas internacionais, como a Restriction of Hazardous Substances – 

RoHS e o Electronic Industry Citizenship Coalition – IECC, são muito 

importantes para impulsionar iniciativas de GSCM nas cadeias de 

suprimentos (JABBOUR et al., 2013a, p. 953 e 960). 

No que tange à indução de práticas de GSCM, Arantes, Jabbour e 

Jabbour (2014) a entendem como sendo "o ato empregado pela empresa 

focal a fim de mobilizar tanto o ambiente interno como o externo 

(fornecedores e clientes) a adotarem" tais práticas ao longo da cadeia de 

suprimentos. Estes autores constataram que empresas consideradas 

focais em suas cadeias de suprimentos localizadas no Brasil e atuantes 

no segmento de alta tecnologia estão induzindo práticas de GSCM, seja 

à montante com fornecedores, seja internamente na empresa, seja à 

jusante com clientes, respectivamente, por meio dos seguintes 

mecanismos: "seleção, avaliação, monitoramento, auditoria, 

desenvolvimento dos fornecedores e formação de parcerias, trabalhos 

em equipe e workshop/palestra"; "treinamento, auditoria ambiental e 

atividades logísticas"; e, "marketing ambiental, parceria com cliente, 

trabalho em equipe e workshop/palestras" (ARANTES; JABBOUR; 

JABBOUR, 2014, p. 726 e 732). 

Em pesquisa semelhante, só que aplicada em empresas 

integrantes da cadeia de suprimentos automotiva, Vanalle e Santos 

(2014) verificaram que as principais práticas de sustentabilidade 

requisitadas pelas empresas no processo de seleção e desenvolvimento 

de seus fornecedores são: conformidade com a legislação ambiental; 

certificação ISO 14001; eliminação ou restrição do uso de substâncias 

perigosas nos produtos e/ou nos processos de produção; e, cooperação 

                                                        
31

 Seu objetivo é estabelecer diretrizes para o descarte ambientalmente correto 

de resíduos eletrônicos, responsabilizando os fabricantes a adotarem medidas 

que priorizem a logística reversa (BRASIL, 2010a). 
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dos fornecedores para a PmL/enxuta. Para esses autores, as organizações 

devem gerenciar os impactos ambientais da sua manufatura, mas 

também atentar para aqueles decorrentes dos processos de manufatura 

dos integrantes da sua cadeia de suprimentos. É importante, portanto, 

que as práticas sustentáveis e o desempenho ambiental tornem-se 

requisitos para fornecimento, com vistas a reduzir os problemas 

causados por fornecedores que possam denegrir a imagem da empresa 

perante a sociedade e o mercado em que atua (VANALLE; SANTOS, 

2014). Corbett e Klassen (2006) alertaram para a importância da 

colaboração dos fornecedores no desenvolvimento de produtos 

sustentáveis por meio de especificações aos inputs e outputs do 

processo, pois disso depende a eficiência ambiental do produto final. 

Ainda no setor de baterias automotivas, um estudo de casos revelou que 

o 'compromisso da alta administração' é o fator mais crítico para o 

sucesso na adoção das práticas de GSCM (MAURICIO; JABBOUR, 

2017). 

Por meio de um survey conduzido com cem empresas do setor 

eletroeletrônico nacional, Jabbour (2014) obteve confirmação estatística 

de que ―a evolução da gestão ambiental
32

 influencia a adoção de práticas 

de GSCM‖, levando a concluir que ―empresas interessadas na adoção de 

práticas para o melhoramento ambiental da cadeia de suprimentos em 

que estão inseridas devem, anteriormente, preocupar-se com o estágio 

de gestão ambiental que possuem, para depois se preocuparem com a 

adoção de práticas de GSCM‖ (JABBOUR, 2014, p. 612-613). Dessa 

forma, uma gestão ambiental mais proativa e estratégica pode ser um 

importante antecedente para a implementação destas práticas 

ambientais. É igualmente importante que exista ―um alinhamento entre 

os estágios de gestão ambiental de empresas que participam de uma 

mesma cadeia de suprimentos, para garantir homogeneidade na adoção 

futura de práticas de GSCM‖ (JABBOUR, 2014, p. 613). 

No artigo ―Green supply chain: protagonista ou coadjuvante no 

Brasil?‖, os autores Alves e Nascimento (2014) analisam a difusão do 

conceito e das práticas de GSCM no cenário brasileiro, por meio de 

entrevistas com especialistas da área de Supply Chain Management - 

SCM. As razões para os conceitos da GSCM não terem se desenvolvido 

no Brasil em comparação com outros países devem-se às características 

do mercado nacional em virtude de atrasos na implantação de práticas 

organizacionais, ao foco empresarial em aspectos internos, à falta de 

                                                        
32

 A pesquisa assumiu que a evolução da gestão ambiental pode compreender 

três estágios: reativo, preventivo e proativo (JABBOUR, 2014). 
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pressão por parte do governo, por meio de rigorosa regulamentação e 

fiscalização, e à baixa pressão do mercado consumidor. No entanto, para 

os especialistas, há perspectivas para o desenvolvimento da cadeia de 

suprimentos sustentável, em decorrência da consolidação da PNRS, do 

aumento das pressões do mercado internacional e da busca por 

certificação ambiental, que se reflete nos membros da cadeia de 

suprimentos. Dessa maneira, especialistas em SCM "consideram que a 

GSCM está se desenvolvendo, deixando de ser um conceito coadjuvante 

para tornar-se protagonista no cenário brasileiro" (ALVES; 

NASCIMENTO, 2014, p. 519). 

Alves e Nascimento (2014) se remetem a outros pesquisadores 

para levantar a questão acerca da recorrente redução do 

desenvolvimento sustentável a melhorias ambientais, desconsiderando 

aspectos concernentes à dimensão social. Associado a isso se tem a 

baixa exploração das questões sociais na gestão da cadeia de 

suprimentos, possibilitando o surgimento do conceito de Sustainable 
Supply Chain Management (SSCM) – ou gestão da cadeia de 

suprimentos sustentável, que se propõe a envolver efetivamente as três 

dimensões da sustentabilidade – econômica, ambiental e social – para 

que um desempenho mais sustentável possa ser alcançado. "A SSCM é 

considerada, assim, uma visão mais ampla em comparação à GSCM, 

uma vez que inclui questões sociais na cadeia" (ALVES; 

NASCIMENTO, 2014, p. 518). Ademais, os autores salientam que 

 
deve-se atentar para a tradução dos termos para a 

língua portuguesa, uma vez que o termo Gestão da 

Cadeia de Suprimentos Sustentável é empregado 

para abordar questões da GSCM e da SSCM. 

Todavia, a GSCM deve ser empregada quando 

abranger preocupações com o meio ambiente na 

cadeia de suprimentos, enquanto SSCM deve ser 

utilizada quando relacionar preocupações 

ambientais e sociais na cadeia. Logo, nota-se que 

a GSCM é uma parte da SSCM. É equivocado 

utilizar o termo gestão da cadeia sustentável se a 

variável social não estiver atrelada às dimensões 

econômicas e ambientais (ALVES; 

NASCIMENTO, 2014, p. 518). 

 

Srivastava (2007) previu a ampliação do escopo da GSCM, à 

medida que os movimentos reativos aos programas de gestão ambiental 

dão lugar para práticas mais proativas. Porém, passada quase uma 
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década, Ahi e Searcy (2013) averiguaram que as definições de GSCM e 

de SSCM continuam inconsistentes. Do ponto de vista deles, a SSCM é, 

essencialmente, uma extensão da GSCM, diferenciando-se pela 

integração de considerações econômicas e sociais. O avanço da gestão 

da sustentabilidade na cadeia de suprimentos está representado na 

Figura 10, que confere destaque aos aspectos econômicos, ambientais e 

sociais nas práticas e nas estratégias de negócios. 

Outra contribuição de Ahi e Searcy (2013) deu-se na definição de 

um conceito de SSCM, com base em características da sustentabilidade 

empresarial (p. ex., econômico, ambiental, social, stakeholder, 

voluntário, resiliência e foco de longo prazo) e da gestão da cadeia de 

suprimentos (p. ex., fluxo, coordenação, stakeholder, relacionamento, 

valor, eficiência e foco em desempenho). 

 
The creation of coordinated supply chains through 

the voluntary integration of economic, 

environmental, and social considerations with key 

inter-organizational business systems designed to 

efficiently and effectively manage the material, 

information, and capital flows associated with the 

procurement, production, and distribution of 

products or services in order to meet stakeholder 

requirements and improve the profitability, 

competitiveness, and resilience of the organization 

over the short- and long-term (AHI; SEARCY, 

2013, p. 339). 
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Figura 10 - Temáticas envoltas pela gestão da sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos 

 
Fonte: Srivastava (2007), Vurro, Russo e Perrini (2009) e Mann et al. (2010) 

(apud DIAS; LABEGALINI; CSILLAG, 2012, p. 520). 

 

Com a inclusão da noção de sustentabilidade em toda a extensão 

da cadeia de suprimentos, o alcance do conceito de gestão, antes restrito 

ao controle do estoque de uma única empresa, expandiu-se de modo a 

contemplar a diversidade de objetivos e de informações intrínsecas 

associada aos envolvidos com a cadeia produtiva (p. ex., funcionários, 

comunidade, mercado e alguns aspectos da regulamentação), não 

considerada na gestão tradicional (KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005; CORBETT; KLASSEN, 2006; LINTON; 

KLASSEN; JAYARAMAN, 2007). Cada elo ou fase da cadeia, 

ilustrado na Figura 11, atua segundo o seu papel, de forma análoga à 

condição de um gestor ambiental, mas todos eles compartilham a 

responsabilidade sobre qualquer externalidade negativa e não 
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conformidade, seja fornecedor, indústria de transformação ou 

consumidor final (KLEINDORFER; SINGHAL; WASSENHOVE, 

2005; CORBETT; KLASSEN, 2006). 

 
Figura 11 - A sustentabilidade e a cadeia de suprimentos estendida 

 
Fonte: Corbett e Kleindorfer (2001 apud KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005, p. 484). 

 

Na abordagem estendida da cadeia de suprimentos, a gestão 

ambiental da produção recebe as incumbências de: i) identificar, 

dimensionar e minimizar os impactos à segurança, à saúde e ao meio 

ambiente; ii) determinar estratégias atenuantes dos riscos e das perdas 

após a expedição dos produtos para os compradores; iii) implementar 

melhorias incrementais e inovadoras no pós-consumo dos produtos, 

como canais reversos e alternativas de descarte; e, iv) empregar 

estratégias para aumentar o valor agregado dos benefícios econômicos 

proporcionados pela melhoria na gestão e no desempenho de todos os 

membros da cadeia. A obtenção de feedback dos participantes da cadeia 

representa uma importante fonte de oportunidades tanto para introduzir 

novas práticas como para alterar práticas existentes, a partir de uma 

ampla revisão de materiais, operações, processos e conceitos. As 

mudanças geradas resultam em minimização de ineficiências e 
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promoção de melhorias no sistema operacional (KLEINDORFER; 

SINGHAL; WASSENHOVE, 2005; CORBETT; KLASSEN, 2006; 

LINTON; KLASSEN; JAYARAMAN, 2007). 

Avançar em sentido à gestão de operações sustentáveis, para 

Kleindorfer, Singhal e Wassenhove (2005), engloba uma abordagem aos 

seguintes conteúdos: produtos verdes e desenvolvimento de processos; 

gestão de operações ‗Lean and Green‘; remanufatura; e Closed-loop
33

 

supply chains. Nesse contexto, uma pesquisa realizada em quatro 

organizações, com o propósito de analisar a inserção das questões 

ambientais no contexto da função produção/manufatura (ou operações), 

constatou que "o nível de maturidade da gestão ambiental dessas 

empresas tende a acompanhar o grau com que a questão ambiental é 

inserida nas subáreas de produção, principalmente no processo de 

desenvolvimento de produto" (JABBOUR, 2015, p. 365). O processo de 

desenvolvimento de produtos mostrou-se o mais pertinente, dentre todas 

as subáreas
34

 consideradas nesta pesquisa, para a avaliação da 

intensidade com que as questões ambientais são tratadas na área 

produtiva. Enquanto que a gestão da logística se mostrou, "para todos os 

casos analisados, a subárea da função produção em que as empresas 

apresentam maior dificuldade para inserir a questão ambiental de forma 

mais apropriada", desafio que pode ser superado com a adoção, por 

parte das empresas focais de cadeias de suprimentos, de "práticas de 

green supply chain management, exercendo, assim, pressão para que os 

demais elos da cadeia incorporem aspectos ambientais em suas 

atividades" (JABBOUR, 2015, p. 375). O desinteresse das empresas 

pela atividade logística já pôde ser observado no estudo de Gungor e 

Gupta (1999), os quais o atribuíam à complexidade decorrente da 

coordenação de diferentes atores da cadeia produtiva, como 

distribuidores, varejistas, consumidores e organizações coletoras e 

recicladoras. 

Interessante ainda destacar a sinergia entre dois temas de 

pesquisa que permeiam a green manufacturing e que, nas últimas 

décadas, ganharam espaço no âmbito acadêmico e organizacional, que 

                                                        
33

 Uma "decorrência da adoção da perspectiva ambiental no contexto da cadeia 

de suprimentos foi a apropriação do conceito de closed-loop, segundo o qual 

os desperdícios ou subprodutos de um sistema produtivo são usados por 

outro como seus inputs" (SARKIS, 2001; SENGE; CARSTEDT, 2001 apud 

FARIA, 2008, p. 67). 
34

 Desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos, gestão da 

qualidade e gestão da logística (JABBOUR, 2015). 
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são o lean manufacturing e a gestão ambiental. O trabalho de Florida 

(1996) pode ser considerado um marco para o tema de pesquisa ‗lean é 

green?‘, pois pela primeira vez um pesquisador descreveu de forma 

articulada os pontos convergentes entre a adoção de práticas lean 

manufacturing e a diminuição dos impactos ambientais oriundos de 

atividades industriais. Ele foi o primeiro autor a sugerir que os 

modernos sistemas de manufatura, como o lean manufacturing, que foca 

na redução do desperdício de tempo e de recursos, poderiam, por 

consequência, também auxiliar no processo de mitigação de emissões de 

poluentes que o setor industrial gera (FERREIRA et al., 2015). 

Jabbour et al. (2013b) buscaram verificar se as práticas de 

manufatura enxuta estão se relacionando positivamente com a adoção de 

práticas de gestão ambiental em empresas brasileiras do setor 

automotivo e puderam constatar que: (i) parece haver um 

comportamento sinérgico entre as práticas de manufatura enxuta e de 

gestão ambiental nas empresas; (ii) as práticas de gestão ambiental mais 

relevantes (política ambiental e treinamento ambiental) fazem parte do 

lado soft e intangível da gestão ambiental e vêm sendo apontadas como 

relevantes para empresas que buscam incremento em sua 

sustentabilidade; e (iii) gestores interessados em melhorar a 

performance ambiental de suas empresas devem investir não só em 

práticas ambientais, mas também em práticas de manufatura enxuta. 

Assim, os autores confirmam alguns pressupostos discutidos por Florida 

(1996), ao afirmarem que, de fato, ser lean é ser também green, mas 

outras variáveis organizacionais, não contempladas neste estudo, podem 

estar influenciando o desempenho das empresas da amostra em gestão 

ambiental (JABBOUR et al., 2013b, p. 662). 

Contudo, na percepção de Piercy e Rich (2015), os estudos 

prévios acerca do papel de operações lean na melhoria sustentável têm 

limitado a sua investigação ao estudo dos benefícios ambientais em 

nível de local de trabalho. Em sua pesquisa, estes autores demonstram 

que o lean oferece mais que um kit de ferramentas – uma filosofia e a 

direção estratégica, e que as operações lean proporcionam, além de 

benefícios ambientais, uma ampla gama de resultados de 

sustentabilidade (incluindo monitoramento de suprimentos, 

transparência, tratamento da força de trabalho e engajamento da 

comunidade). Esta constatação contribuiu para o entendimento da 

influência das operações lean no desempenho sustentável, os quais 

estão, de fato, interligados. Dessa forma, o processo de mudança lean ou 

sustentável foi representado em um modelo teórico (Figura 12), 

validado empiricamente, onde se pretendeu capturar o processo de 
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mudança holística. Segundo os autores, trata-se do primeiro modelo de 

gestão de operações lean e de operações sustentáveis baseado em etapas 

integradas, com destaque para a indicação de uma trajetória evolutiva 

para a implementação de ambas as áreas, mesmo reconhecendo-se que 

cada atividade pode ser iniciada de forma independente.  

 
Figura 12 - Modelo teórico para integrar operações lean e sustentáveis 

 
Fonte: Piercy e Rich (2015, p. 307). 

 

Choi, Kaebernick e Lai (1997) constataram que o número de 

componentes, a seleção de materiais e processos e a reciclabilidade são 

os fatores essenciais para determinar se os produtos são ambientalmente 

orientados. Nessa linha, Marx e Paula (2011) propõem uma sistemática 

para auxiliar o Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) 

sustentáveis por meio da gestão de requisitos. Os autores sustentam que 

"o desenvolvimento de novos produtos sustentáveis é uma tarefa 

complexa que requer o projeto equilibrado dos diferentes elementos de 
produção e consumo", dentro de um sistema que inclui demandas de 

diversos stakeholders para os diferentes elementos do sistema-produto 

desde o início do PDP. A sistemática proposta também contempla uma 

etapa estratégica em que os objetivos do negócio são desdobrados até a 

obtenção de requisitos corporativos de sustentabilidade a serem 
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considerados ao longo do PDP, como forma de desenvolver sistemas-

produto sustentáveis automaticamente alinhados aos objetivos 

estratégicos da empresa (MARX; PAULA, 2011, p. 417). 

Sob o ponto de vista de Kara, Ibbotson e Kayis (2014), 

fabricantes com características distintas implementam suas práticas 

ambientais para o desenvolvimento de produtos sustentáveis também de 

formas diferentes, dependendo de vários fatores, tais como a 

conscientização do cliente, a legislação, os benefícios econômicos, as 

estratégias competitivas, entre outros. Em teoria, os fabricantes podem 

empreender o desenvolvimento de produtos sustentáveis por meio da 

implementação do conceito de ciclo de vida em seu sistema. No entanto, 

na realidade, cada fabricante pode operar seu sistema de produção de 

forma diferente para acomodar diferentes demandas induzidas por 

características da indústria e por sua localização regional. Assim, suas 

tentativas de implementar estratégias e ferramentas de sustentabilidade 

em suas empresas também se revelam diferentes. Motivados por essas 

considerações, Kara, Ibbotson e Kayis (2014) detiveram-se a investigar 

as práticas adotadas pelos fabricantes para o desenvolvimento de 

produtos sustentáveis. Os resultados desta pesquisa de larga escala 

destacaram que regiões manufatureiras geograficamente diferentes são 

orientadas principalmente pela legislação, concorrência e pressões de 

consumidores. Encontrou-se, ainda, que fabricantes de diferentes portes 

utilizam variadas ferramentas de tomada de decisão. Nesse sentido, 

ferramentas de design, tais como a Análise do Ciclo de Vida (Life Cycle 
Assessment), o Projeto para o Ambiente (Design for Environment) e o 

Desdobramento Ambientalmente Consciente da Função Qualidade 

(Environmentally Conscious Quality Function Deployment), mostraram-

se susceptíveis ao desenvolvimento de produtos de média e alta 

complexidade por parte de fabricantes de equipamento original (original 
equipment manufacturer) e de fabricantes de produtos de transformação 

elaborada (elaborately transformed manufactures). 

Por último, mas não menos importante, destaca-se o modelo 

teórico de estratégia (gestão) de operações sustentáveis desenvolvido 

por Gavronski (2009). No primeiro momento desta pesquisa, os 

elementos de formulação (planejamento) da estratégia de operações 

identificados na literatura (decisões estratégicas
35

, dimensões 

                                                        
35

 As decisões estratégicas de operações (produção) são normalmente dividas 

em estruturais (envolvem elementos concretos do sistema de produção de 

uma empresa) e infraestruturais (decisões sobre sistemas e políticas de uma 

empresa). As decisões estruturais de produção dispõem sobre os recursos 
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competitivas
36

, atividades da Rede de Valor das Operações - RVO
37

, 

aprendizagem e conhecimento organizacionais
38

 e contexto externo
39

) 

permitiram propor um modelo de formulação da estratégia de operações. 

Este modelo sugere que o processo de formulação das decisões 

estratégicas em operações consiste na 

 
intenção estratégica, racional, de se atingir um 

determinado patamar de desempenho nas 

dimensões competitivas, através de decisões 

estratégicas quanto aos recursos e rotinas 

organizacionais das operações, nas diversas 

atividades da rede de valor das operações, dado 

um conjunto de restrições, ameaças e 

oportunidades advindas do contexto externo às 

operações (GAVRONSKI, 2009, p. 58). 

 

No segundo momento, o autor utiliza-se do argumento de que a 

estratégia de operações sustentáveis é um subconjunto da estratégia de 

operações para postular que a primeira incorpora uma série de 

características da última. Surge, assim, o modelo estendido de 

formulação estratégica de operações sustentáveis, segundo o qual:  

                                                                                                                     
mais básicos da produção, como máquinas, equipamentos e prédios. Já as 

decisões infraestruturais definem as rotinas organizacionais, que organizam e 

permitem que os recursos de produção deem suporte às capacidades da 

empresa (GAVRONSKI, 2009). 
36

 São "aspectos em relação aos quais os clientes valorizam os produtos da 

empresa e que definem o padrão de concorrência do setor" (GAVRONSKI, 

2009, p. 27-28). 
37

 "É composta das atividades de produção, desenvolvimento de produtos, 

suprimentos, distribuição e serviços" (GAVRONSKI, 2009, p. 37). 
38

 A aprendizagem organizacional é o processo de aquisição de conhecimento 

organizacional que é reconhecido pelos membros da organização (ou parte 

dela) como potencialmente útil à melhoria das ações, das decisões e das 

rotinas organizacionais, ou seja, à melhor execução da estratégia de 

operações. "Enquanto a aprendizagem pode ser considerada como um fluxo, 

uma troca de conhecimento entre as pessoas e as unidades organizacionais, o 

conhecimento organizacional é o produto desse fluxo" (GAVRONSKI, 2009, 

p. 44). 
39

 "Contexto mais amplo onde a operação está inserida, influencia o desenho do 

sistema produtivo. Assim, a estratégia de operações é um esforço para ajustar 

o sistema produtivo ao contexto das operações" (GAVRONSKI, 2009, p. 

49). 
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As decisões estratégicas em operações 

sustentáveis incorporam, além das decisões 

tradicionais da estratégia de operações, decisões 

sobre o impacto ambiental e social das operações. 

O contexto externo [...] se preocupa com um leque 

mais amplo de stakeholders, como governos e 

ONG‘s. As dimensões competitivas, portanto, 

incorporam a noção de desempenho triplo: 

econômico, ambiental e social. O sistema de 

aprendizagem e conhecimento preocupa-se em 

incorporar uma consciência ambiental e social ao 

grupo de trabalhadores da própria operação e em 

incentivar a responsabilidade ambiental e social 

nas atividades da RVO, que, além de suas 

tradicionais atividades, também passa a atuar 

alinhadamente com a estratégia de 

sustentabilidade (GAVRONSKI, 2009, p. 103). 

 

Frente ao exposto pela literatura, fica evidente que a gestão de 

operações sustentáveis é subsidiada por uma variedade de práticas, 

como também técnicas/ferramentas de gestão para sua implantação. 

Nesse sentido, a Figura 13 se constitui em uma tentativa de ilustrar os 

aspectos operacionais da gestão de operações sustentáveis, segundo os 

autores referenciados nesta tese. 
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Figura 13 - Visão geral da literatura técnica em gestão de operações sustentáveis 

 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2017). 

 

Assim, percebe-se que a gestão de operações sustentáveis, 

entendida dessa maneira, aproxima-se do conceito de gestão sustentável 

da cadeia de suprimentos, pois se constitui de conceitos e instrumentos 

fundamentados na sustentabilidade em cuja alçada repousam: i) a 

concepção do produto e o desenvolvimento dos processos produtivos 

(fase de pré-produção); ii) a gestão das operações (etapa de produção); 

iii) a formulação de estratégias win-win com empresas atuantes na 

cadeia de suprimentos; iv) a recuperação do produto (etapas de uso e 

pós-uso); e, v) a renovação dos resíduos de um sistema produtivo para 

que sejam úteis em outro (fase de pós-produção). 

 

2.4 ESTUDOS ANTERIORES SOBRE MODELOS DE GESTÃO DA 

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 
À medida que o tema da sustentabilidade passou a ter importância 

para a sociedade, surgiram alguns modelos de gestão para auxiliar na 

avaliação da sustentabilidade empresarial, dos quais se pode ter uma 

ideia por meio do Quadro 10.  
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Uma parte dos modelos identificados na literatura prioriza a área 

da manufatura no nível operacional, dedicando-se a avaliar os processos 

de produção quanto ao seu desempenho ambiental (CHOI; 

KAEBERNICK; LAI, 1997; SELLITTO; BORCHARDT; PEREIRA, 

2010; SILVA; AMARAL, 2011; KURDVE et al., 2015). Sobre esta 

configuração de modelo de gestão, Silva e Amaral (2011) tecem uma 

crítica ao seu próprio modelo, que perdeu visão sistêmica em relação ao 

seu precursor, na medida em que foi desenvolvido para avaliar apenas a 

questão ambiental no processo produtivo em si, sem considerá-lo 

inserido em sua cadeia.   

Outra parte dos modelos concentra-se em mediar os princípios da 

sustentabilidade com a estratégia organizacional, como também em 

gerenciar ações e práticas da empresa e de sua cadeia, atuando a nível 

macro-organizacional (LOWELL CENTER, 2010; VELEVA; 

ELLENBECKER, 2001; VELEVA et al., 2001; PFITSCHER, 2004; 

OLIVEIRA et al., 2012; ZAMCOPÉ; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012a, 

2012b; MUNCK; GALLELI; BORIM-DE-SOUZA, 2013). 

Embora todos contribuam para a avaliação da sustentabilidade 

empresarial, não foi percebida uma forma de avaliar a inserção da 

dimensão social na gestão das operações, além do que, boa parte destas 

ferramentas não considera ou tangencia os aspectos econômicos.  

Assim, compartilha-se da visão do Lowell Center for Sustainable 

Production - LCSP (2010), segundo o qual a produção sustentável, 

longe de ser uma atividade isolada, está integrada aos sistemas 

econômico, ambiental e social de uma comunidade, pelo que a sua 

atuação produz efeitos locais e globais. Destaque seja dado para a 

amplitude do seu entendimento de comunidade, que se estende desde as 

cercanias onde se localizam as instalações produtivas (ambiência local) 

até os mercados dos quais a empresa adquire matérias-primas, 

equipamentos e tecnologias e com que comercializa seus produtos 

(contexto global) (LCSP, 2010). 

Desta forma, a revisão da literatura apontou modelos envolvendo 

gestão de operações e sustentabilidade que se dispõe a servir "de 

referência para que as empresas compreendam o conceito de produção 

sustentável e possam avaliar a eficácia de seus sistemas de indicadores 

de sustentabilidade" (MANFRIN et al., 2013, p. 764). Porém, a maioria 

desses modelos foi concebida com base em outros modelos e 

ferramentas de gestão, em conceitos teóricos ou em normas e diretrizes 

institucionais, e não na prática das organizações (CHOI; 

KAEBERNICK; LAI, 1997; LOWELL CENTER, 2010; VELEVA; 

ELLENBECKER, 2001; VELEVA et al., 2001; PFITSCHER, 2004; 
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SILVA; AMARAL, 2011; OLIVEIRA et al., 2012; MUNCK; 

GALLELI; BORIM-DE-SOUZA, 2013; KURDVE et al., 2015). Esse 

fato compromete a função e a funcionalidade de tais modelos, pois eles 

não dão conta da complexidade e das mudanças do ambiente no qual o 

fenômeno está imerso, acabando por fornecer visões parciais da 

realidade. 

 
Quadro 10 - Modelos de gestão da sustentabilidade empresarial 

Modelo e Autor-

Ano 

Finalidade/objetivo 

do modelo/sistema 

Estrutura do 

modelo 

Síntese do processo 

desenvolvido pelo 

modelo 

Modelo de 

avaliação para 
processos de 

produção em 

termos de 
impacto 

ambiental (CHOI; 

KAEBERNICK; 
LAI, 1997) 

Avaliar 
quantitativamente o 

design de um 

produto. 

Esta metodologia 

de avaliação foi 
desenvolvida com 

base nos conceitos 

de eco-design e de 
Análise de Ciclo 

de Vida - ACV. 

Partiu-se do 
entendimento de 

que, durante a 

ACV, é necessário 
identificar uma 

unidade funcional 

e estabelecer um 
método de 

medição 

quantitativa de 
modo que 

comparações 

sensatas podem 
ser feitas entre 

produtos e 

processos 
alternativos. 

1 – Definir o produto 

que passará por 
avaliação; 

2 – Coletar informações 

do produto definido (p. 
ex. desenhos de 

engenharia, esboço da 

linha de produção); 
3 – Identificar a 

operação principal e 

secundária da unidade 
com base nas relações 

estabelecidas; 

4 – Listar todas as 
entradas e saídas de 

cada operação da 

unidade; 
5 – Calcular a 

quantidade de resíduos 

sólidos, de energia 
consumida e de águas 

residuais incorrida em 

cada componente; 
6 – Selecionar o nível 

mais alto de ruído 

gerado durante a 

manufatura e compará-

lo aos níveis aceitáveis; 

7 – Analisar os 
resultados e, se 

necessário, redesenhar o 

produto e, em seguida, 
avaliá-lo novamente. 

Modelo Lowell 

Center for 
Sustainable 

Production – 

LCSP (LOWELL 
CENTER, 2010; 

VELEVA; 

Fundamentar uma 

metodologia ou 
processo para 

avaliar a capacidade 

de um conjunto de 
indicadores 

contribuir para a 

Consiste em cinco 

níveis para 
classificar os 

indicadores 

existentes em 
relação a 

princípios básicos 

Nível 1 – Conformidade 

das instalações: avalia 
em que medida as 

instalações de uma 

empresa estão em 
conformidade com o 

marco regulatório 
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ELLENBECKER, 
2001; VELEVA 

et al., 2001) 

tomada de decisão e 
o progresso em 

direção a sistemas 

de produção mais 
sustentáveis. 

de 
sustentabilidade 

estabelecidos em 

termos de: energia 
e uso de matérias-

primas; meio 

ambiente; 
desenvolvimento 

local e justiça 

social; 
desenvolvimento 

econômico; força 

de trabalho; 

produtos e 

serviços. 

vigente, bem como em 
relação aos padrões e 

recomendações do setor 

em que atua, quer seja 
definido pela indústria 

ou pelo mercado 

servido; 
Nível 2 – Desempenho 

no uso de recursos: 

compreende medidas 
relacionadas às 

operações ou ao 

processo produtivo, na 

forma de entradas, 

saídas e desempenho; 

Nível 3 – Efeitos 
potenciais no meio 

ambiente e na saúde: 

avalia o potencial efeito 
das instalações de uma 

empresa no meio 

ambiente e na saúde 
pública; 

Nível 4 – Cadeia de 

suprimentos e ciclo de 
vida do produto: o 

escopo de análise se 

amplia para toda a 

cadeia de suprimentos e 

também abrange todo o 
ciclo de vida do produto, 

envolvendo aspectos da 

sua distribuição, uso e 
destino final após a vida 

útil; 

Nível 5 – Sistemas 
sustentáveis: este nível 

mostra como um 

processo de produção de 
uma empresa se 

enquadra no modelo de 

sociedade sustentável. 

Sistema Contábil 

Gerencial 

Ambiental – 
SICOGEA 

(PFITSCHER, 

2004) 

Gerar informações 

ao gestor sobre os 
impactos das suas 

ações sobre o meio 

ambiente, bem como 
conhecer o nível de 

envolvimento da 

organização 
estudada com o 

meio ambiente.  

O interesse em 
desenvolver o 

método 

SICOGEA era de 
preservar o meio 

ambiente, 

conciliando o 
comprometimento 

dos gestores com 

a atualização 
tecnológica de 

1 - Integração da cadeia 
produtiva: busca-se ter 

uma visão sistêmica do 

processo de produção, 
desde o início até o final 

da cadeia, identificando-

se as necessidades de 
clientes, de fornecedores 

e de vários setores da 

empresa, e verificando-
se possíveis danos ao 
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produção, assim 
obtendo também 

uma 

sustentabilidade 
econômica. 

O SICOGEA teve 

sua origem no 
método 

Gerenciamento de 

Aspectos e 
Impactos 

Ambientais – 

GAIA, cuja 

modelagem foi re-

estruturada e 

dividida em três 
etapas, quais 

sejam: integração 

da cadeia 
produtiva, gestão 

do controle 

ecológico e gestão 
da Contabilidade 

e Controladoria 

Ambiental. 

meio ambiente em cada 
atividade; 

2 - Gestão do controle 

ecológico: busca-se 
reduzir ou eliminar os 

impactos ambientais por 

meio da implementação 
de uma gestão ecológica 

(processos de 

certificação); 
3 - Gestão da 

Contabilidade e 

Controladoria 

Ambiental: aspectos 

financeiros, econômicos 

e operacionais, 
referentes ao meio 

ambiente, são 

investigados e 
mensurados, gerando 

informações ao gestor 

sobre os vários setores 
da empresa e, ainda, 

propondo a 

implementação de novas 
formas que venham a 

contribuir para a 

melhoria do meio 

ambiente. 

Método SBP 

(iniciais dos 
proponentes) de 

modelagem de 

desempenho 
ambiental 

(SELLITTO; 

BORCHARDT; 
PEREIRA, 2010) 

Gerar modelos 

capazes de mensurar 
o desempenho 

ambiental em 

operações de 
manufatura. O 

método pode indicar 

as deficiências 

ambientais de uma 

operação e fornecer 

subsídios para a 
definição, avaliação 

e melhoria de 

estratégias de ação 
ambientais inseridas 

nas estratégias de 

operação das 
empresas. 

O método tem 

como premissa 
que o desempenho 

ambiental de uma 

operação de 
manufatura pode 

ser desdobrado 

em construtos, 
cujos significados 

podem ser 

apreendidos por 

indicadores e 

mensurados 

qualitativamente 
por questionários 

respondidos por 

gestores. Se as 
circunstâncias da 

operação 

mudarem, o 
modelo de 

avaliação pode ser 

reformulado, 
incluindo ou 

1 – Definição dos 

construtos: os 
constructos descrevem 

como as atividades da 

operação impactam o 
ambiente, podendo ser 

apreendidos pelos 

indicadores; 
2 – Distribuição de 

importância relativa 

entre construtos: é 

variável e pode ser 

atribuída por gestores; 

3 – Definição dos 
indicadores: os 

especialistas, mediados 

por pesquisador, 
definem indicadores que 

apreendam e expliquem 

os construtos; 
4 – Avaliação: a 

situação de cada 

indicador é julgada por 
gestores das operações 
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excluindo 
indicadores e 

variando as 

ponderações. 

por meio de 
questionários e escalas; 

5 – Composição dos 

julgamentos: a 
contribuição do 

indicador para o 

desempenho ambiental é 
obtida multiplicando 

desempenho e 

importância. 

Modelo para 
Avaliação 

Ambiental em 

Sistemas 
Produtivos 

Industriais – 

MAASPI 
(SILVA; 

AMARAL, 2011) 

Suprir a necessidade 

de se ter uma 

ferramenta de 

análise ambiental 

adequada para o 

emprego em 
processo produtivos 

industriais de micro 

e pequenas 
empresas, 

permitindo uma 

implementação 
rápida, com custos 

reduzidos, sem 

perder o rigor 
científico. 

O modelo 

MAASPI foi 
desenvolvido com 

base na 

Metodologia para 
Avaliação de 

Impactos e Custos 

Ambientais em 
Processos 

Industriais - 

MAICAPI 
(SILVA; 

AMARAL, 2006, 

2009). A escolha 
dessa metodologia 

deve-se ao fato de 

estar focada em 
uma avaliação 

ambiental no chão 

de fábrica e por 
considerar os 

potenciais 

impactos globais 
associados aos 

rejeitos do 

processo 

produtivo. Das 10 

etapas que 

compõem a 
metodologia 

MAICAPI, apenas 

6 foram 
consideradas na 

elaboração do 

modelo MAASPI. 

1 – Preenchimento da 

Ficha de Identificação 

do Processo Produtivo – 

FIPP: são obtidos dados 

preliminares sobre 

aspectos e impactos 
ambientais gerados no 

processo produtivo; 

2 – Mapeamento do 
processo produtivo: 

elaborar um diagrama de 

blocos contendo as 
principais operações 

envolvidas no sistema 

produtivo; 
3 – Avaliação 

ambiental: (i) listar 

todas as intervenções 
ambientais identificadas 

no processo produtivo, 

bem como a operação 
em que cada uma é 

gerada; (ii) análise dos 

potenciais impactos 
negativos causados pela 

intervenção ambiental; e 

(iii) avaliação 
quantitativa associadas à 

intervenção ambiental; 

4 – Identificação e 

priorização dos 

impactos ambientais 

negativos: identificar 
quais as operações que 

apresentam mais 

intervenções críticas ou 
significativas; 

5 – Geração de cenários 

de melhoria: propor 
algumas possibilidades 

de ações para controlar e 

minimizar os impactos 
ambientais negativos 
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das intervenções 
ambientais; e 

6 – Plano de ação: por 

meio do 5W2H são 
estabelecidas diretrizes 

para implementação das 

melhorias previstas. 

Matriz de 
Alinhamento 

Estratégico 

Sustentável – 
MAES 

(OLIVEIRA et 

al., 2012) 

Sugerir diretrizes de 

gestão que se propõe 

a alinhar os 

princípios da 
sustentabilidade e a 

estratégia 

organizacional. 
Em outros termos, 

criar ações de 

planejamento 
estratégico em todos 

os pilares da 

sustentabilidade. 

Proposição de 

uma matriz, que 

manteve os pilares 
consagrados do 

Balanced 

Scorecard - BSC 

nas linhas e 

posicionou os 

pilares do TBL 
nas colunas, 

permitindo uma 

clara visão do 
relacionamento 

dos conceitos 

descritos a partir 
da associação dos 

macro-objetivos 

que integram os 
aspectos 

estratégicos do 

BSC às três 
vertentes da 

sustentabilidade. 

1 – Levantar as diversas 
práticas de gestão 

adotadas pela empresa; 

2 – Definir em qual 

bottom line a prática 

seria enquadrada e com 

qual pilar do BSC ela 
apresentaria maior 

afinidade de conceitos; 

3 – Avaliar qual 
quadrante estaria mais 

desenvolvido e quais 

seriam as maiores 
oportunidades de 

melhoria da empresa; e 

4 – Avaliar os resultados 
de cada um dos pilares 

do BSC dentro dos 

bottom lines. 

Modelo para 
Avaliar a 

Sustentabilidade 

Corporativa 
(ZAMCOPÉ; 

ENSSLIN; 

ENSSLIN, 2012a, 
2012b) 

Avaliar, monitorar e 

aperfeiçoar as ações 

e práticas da 

organização e de sua 

cadeia, em busca da 
criação de valor a 

longo prazo. 

A construção do 
modelo para 

avaliar a 

sustentabilidade 
corporativa teve 

por base o sistema 

de valores, 
interesses e 

preferências dos 

gestores, levando 

em consideração 

os requisitos dos 

stakeholders na 
percepção desses 

decisores. Além 

disso, o modelo 
foi construído 

com base na 

metodologia 
multicritério de 

apoio à decisão – 

construtivista – 
MCDA-C. 

1 – Estruturação: 
caracterizar o processo 

decisório em que o 

apoio à decisão irá 
ocorrer, bem como os 

atores envolvidos, as 

ações a serem avaliadas 
e as diversas formas 

possíveis de avaliação 

das ações; 

2 - Avaliação: avaliar o 

desempenho de cada um 

dos critérios de 
sustentabilidade da 

empresa; 

3 - Elaboração das 
recomendações: os 

decisores identificam, 

organizam e mensuram 
os aspectos críticos, bem 

como visualizam o perfil 

da situação atual por 
meio dos indicadores. 



135 

 

Framework 

representativo do 

acontecimento da 
ecoeficiência 

organizacional via 

competência 
(MUNCK; 

GALLELI; 

BORIM-DE-
SOUZA, 2013) 

Facilitar o 

entendimento sobre 

a relação entre 
competências e 

ecoeficiência no 

contexto 
organizacional, de 

modo a explicitar o 

potencial que uma 
organização tem de 

ser ecoeficiente, por 

meio da avaliação 
do nível de entrega 

de suas 

competências de 
suporte. 

A construção do 
framework teve 

início com a 

identificação das 
sete competências 

de suporte da 

ecoeficiência. 
A ferramenta de 

análise 

―taxionomia 
CE7‖, sigla 

devida às ―sete 

competências da 

ecoeficiência‖, é 

parte fundamental 

do framework 
representativo das 

competências de 

suporte da 
ecoeficiência.  

Por meio da 

interpretação da 
taxionomia CE7, é 

possível verificar 

o potencial de a 
organização ser 

ecoeficiente. 

1 – Gestores da 

organização em estudo 
devem preencher um 

quadro de verificação 

composto por uma 
escala Likert de seis 

pontos, de acordo com o 

nível de entrega da 
organização sobre o 

cumprimento de cada 

competência de suporte 

da ecoeficiência; 

2 – Análise estatística 

por respondente; 
3 – Conforme o nível de 

entrega geral das 

competências de 
suporte, o potencial de a 

organização ser 

ecoeficiente será 
indicado em 

determinado patamar da 

taxionomia CE7. 

Método 
Mapeamento do 

Fluxo de 

Resíduos - Waste 
Flow Mapping 

(WFM) 

(KURDVE et al., 
2015) 

Integrar a gestão de 

operações à gestão 

ambiental em nível 
operacional, 

incluindo ainda a 

gestão da cadeia de 
suprimentos de 

resíduos. O WFM 

possibilita analisar o 

processo de gestão 

de resíduos, 

revelando perda de 
valor e identificando 

potenciais melhorias 

sustentáveis. 

O método 
combina 

ferramentas de 

manufatura 
enxuta, tais como 

o mapeamento da 

cadeia de valor 
com PmL e 

estratégias de 

contabilização dos 
custos de fluxos 

de materiais. Este 

modelo é 

adequado para 

analisar o estado 

atual de potenciais 
de eficiência de 

resíduos 

materiais, 
especialmente 

quando várias 

organizações 
estão envolvidas. 

1 – Mapa dos pontos de 

geração de resíduos; 

2 – Mapa da logística de 
resíduos interna no 

local; 

3 – Mapa dos pontos de 
coleta; 

4 – Coletar e analisar 

dados sobre o transporte 
para fora do local; 

5 – Coletar dados sobre 

o tratamento final e 

analisar os segmentos de 

resíduos graficamente; 

6 – Identificar as 
melhores práticas para 

cada segmento e 

subprocesso; 
7 – Analisar 

possibilidade de fazer 

melhorias. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em estudos anteriores. 
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O levantamento de estudos anteriores mostrou que a maioria dos 

modelos analíticos que consideram a sustentabilidade das operações é 

composta por indicadores de sustentabilidade, sobretudo indicadores de 

desempenho ambiental (CHOI; KAEBERNICK; LAI, 1997; LOWELL 

CENTER, 2010; VELEVA; ELLENBECKER, 2001; VELEVA et al., 

2001; SELLITTO; BORCHARDT; PEREIRA, 2010; ZAMCOPÉ; 

ENSSLIN; ENSSLIN, 2012a, 2012b; MUNCK; GALLELI; BORIM-

DE-SOUZA, 2013). Esses modelos são especialmente úteis quando já 

há uma gestão da sustentabilidade instituída na empresa, de modo que se 

avalie a eficiência dos resultados de esforços envidados em direção a 

sistemas de produção mais sustentáveis, porém pouco contribuem para o 

desenvolvimento de recursos de suporte à sustentabilidade empresarial. 

Em sua operacionalização, coletam-se dados circunscritos a um 

determinando momento, geralmente com instrumentos de pesquisa que 

investigam se a empresa ‗faz ou não faz‘ determinada ação ou se ‗tem 

ou não tem‘ determinado recurso, e realiza-se uma avaliação ‗ex-post‘ 

dos resultados da gestão da sustentabilidade organizacional. Desta 

forma, estes modelos fornecem "uma fotografia estática da situação das 

empresas, perdendo-se de vista os processos subjacentes" 

(ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010, p. 182), pois não 

consideram, ou não consideram na totalidade, a natureza complexa das 

relações estabelecidas entre os elementos determinantes na 

transformação da gestão sustentável. 

Portanto, o que se encontra, na prática da gestão empresarial, é 

uma diversidade de ferramentas de gestão, muitas das quais de 

qualidade, porém que não demonstram o processo de mudança holística 

e fundamental perpassado pelas empresas para conformar as ações de 

produção com as dimensões da sustentabilidade. 

Baseado neste cenário, enseja-se que o modelo resultante da 

presente pesquisa não seja, tão somente, avaliativo, mas explicativo e 

propositivo. Explicativo, no sentido de desvelar a dinâmica do processo 

de incorporação e desenvolvimento de gestão da sustentabilidade no 

sistema produtivo de empresas, em suas interações, seus 

influenciadores, seus percalços e facilitadores e suas estratégias de ação. 

Propositivo, na medida em que possibilitará às empresas reconhecer 

seus processos e projetar ações, com base na trajetória em 

sustentabilidade experienciada pelas empresas participantes deste 

estudo.  
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2.5 CONSIDERAÇÕES AO SETOR DE FRIGORÍFICOS 

 

A partir deste ponto até o final do capítulo fazem-se 

considerações sobre o setor de frigoríficos, direcionadas, inicialmente, 

ao ambiente institucional em que se inserem os frigoríficos brasileiros e, 

posteriormente, às discussões em voga na produção científica 

internacional dedicada a este campo.  

 

2.5.1 Ambiente institucional relativo à legislação sanitária e 

ambiental 

 

A responsabilidade pelo controle e fiscalização de alimentos no 

Brasil é uma responsabilidade compartilhada entre órgãos e entidades da 

Administração Pública, dentre os quais se destacam a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA, as vigilâncias sanitárias de estados e 

municípios e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA. Compete a eles fiscalizar desde a matéria-prima que chega à 

indústria até o produto processado que sai, para garantir que os padrões 

internacionais de segurança e controle de qualidade sejam seguidos 

(FREITAS, 2014; ANVISA, 2017). 

Encontra-se, sob a competência da ANVISA, o estabelecimento 

das normas relativas aos aditivos permitidos para utilização em 

alimentos, aos padrões de embalagens e aos limites para resíduos de 

medicamentos veterinários. Na regulamentação dos aditivos, a agência 

determina quais substâncias são permitidas em cada categoria de 

alimento, instituindo suas respectivas funções tecnológicas e limites 

máximos de uso, com o fim de alcançar o efeito tecnológico, sem 

oferecer riscos à saúde. Os atos normativos que disciplinam os aditivos 

alimentares autorizados para uso em produtos cárneos, dentre outros, 

estão sinalizados no Quadro 11. As vigilâncias sanitárias de estados e 

municípios são encarregadas da fiscalização das indústrias (ANVISA, 

2017). 

O MAPA é responsável pela normatização e fiscalização das 

indústrias de processamento de produtos de origem animal, a exemplo 

de carnes e seus derivados, no tocante às condições higiênico-sanitárias. 

As atividades de inspeção e fiscalização são realizadas pelo Serviço de 

Inspeção Federal – SIF, vinculado ao Departamento de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – DIPOA, as quais legitimam a circulação 

dos produtos por todo o país, bem como a exportação dos mesmos 

(MAPA, 2017a). 
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O principal marco regulatório da inspeção de produtos de origem 

animal no Brasil, o Regulamento de Inspeção Sanitária e Industrial de 

Produtos de Origem Animal – RIISPOA, foi, recentemente, revisado. 

Assim, a Lei n. 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei n. 7.889, de 

23 de novembro de 1989, passaram a ser regulamentadas pelo Decreto 

n°. 9.013, de 29 de março de 2017 (com alterações do Decreto n°. 9.069, 

de 31 de maio de 2017). "A nova regulamentação traz, como um dos 

seus principais avanços, a clara definição de responsabilidades da 

iniciativa privada e do Serviço Oficial, bem como a revisão de toda 

capitulação de infrações e penalidades" (MAPA, 2017b, on-line). 

Além do já citado RIISPOA, uma sumarização da legislação 

sanitária, no âmbito federal, aplicada aos frigoríficos é apresentada no 

Quadro 11. 

 

 
Quadro 11 - Legislação sanitária no âmbito federal aplicada aos frigoríficos 

Matéria 

tratada 
Competência Abrangência Atos normativos 

Carne bovina MAPA 
Padroniza os cortes de carne 
bovina (BRASIL, 1988). 

Portaria n°. 5, de 8 

de novembro de 

1988 

Carne bovina MAPA 

Orientações de temperatura, de 

padronização dos cortes, 

embalagem e rotulagem de 

identificação, para carne bovina 
(BRASIL, 1996a). 

Portaria n°. 304, 

de 22 de abril de 

1996 

Abate e 
industrialização 

de suínos 

MAPA 

Dispõe sobre as normas 

técnicas de instalações e 
equipamentos para abate e 

industrialização de suínos 

(BRASIL, 1995). 

Portaria n°. 711, 
de 1° de 

novembro de 1995 

Afixação de 

etiquetas-lacre 

de segurança 

MAPA 

Institui a obrigatoriedade da 
afixação de etiquetas-lacre de 

segurança nos cortes de carnes 
bovina, bubalina, suína, ovina e 

caprina, obtidos nos 

estabelecimentos de abate, 
independente da aplicação dos 

carimbos oficiais (BRASIL, 

1996b). 

Portaria n°. 90, de 

15 de julho de 

1996 

Inspeção de 
carne de aves 

MAPA 

Padroniza os métodos de 
elaboração de produtos de 

origem animal no tocante às 

instalações, aos equipamentos, 
à higiene do ambiente, ao 

esquema de trabalho do SIF, 

para o abate e a industrialização 
de aves (BRASIL, 1998a). 

Portaria n°. 210, 

de 10 de 

novembro de 1998 
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Salmonela 

ANVISA 

Estabelece padrões 
microbiológicos sanitários para 

alimentos, mas não define 

limites para salmonela em 
carnes de aves crua (BRASIL, 

2001a). 

Resolução 

RDC/ANVISA n°. 

12, de 2 de janeiro 
de 2001 

Lista informações e torna 
obrigatório que constem em 

destaque na rotulagem da carne 

de aves (BRASIL, 2001b). 

Resolução 
RDC/ANVISA n°. 

13, de 2 de janeiro 

de 2001 

MAPA 

Estabelece controles 
específicos sobre presença de 

salmonela nas carnes de aves 

(BRASIL, 2016). 

Instrução 
Normativa n°. 20, 

de 21 de outubro 

de 2016 

Aditivos 

alimentares 

ANVISA 

Dispõe sobre aditivos 

alimentares autorizados para 

uso segundo as Boas Práticas 
de Fabricação – BPF (BRASIL, 

2010b). 

Resolução 
RDC/ANVISA n°. 

45, de 3 de 

novembro de 2010 

MAPA 

Permite o uso de ácido 

ascórbico e de lactato de sódio 
nos produtos cárneos na função 

de antioxidante e de regulador 

de acidez, respectivamente, 
sem restrições quanto ao limite 

de uso (BRASIL, 2006). 

Autoriza o uso de ácido sórbico 

e de nitrito e nitrato de sódio 

nos produtos cárneos na função 
de conservadores, com 

restrições quanto aos limites 

máximos de uso (BRASIL, 
2006). 

Instrução 

Normativa n°. 51, 

de 29 de 

dezembro de 2006 

Carnes 

industriais40 
MAPA 

Prevê e permite o uso de carnes 

industriais (carnes 

mecanicamente separadas) para 
a fabricação de produtos 

cárneos diversos (mortadela, 

linguiça e salsicha) (BRASIL, 
2000a). 

Instrução 

Normativa n°. 4, 

de 31 de março de 
2000 

Condições 

higiênico-
sanitárias e BPF 

ANVISA 

Estabelece condições 

higiênico-sanitárias e de BPF 
para estabelecimentos 

produtores/industrializadores 

de alimentos (BRASIL, 1997a, 
2002a). 

Portaria SVS/MS 

n°. 326, de 30 de 
julho de 1997 

Resolução RDC 

n°. 275, de 21 de 
outubro de 2002 

                                                        
40

 As carnes industriais incluem todas as massas musculares esqueléticas obtidas 

nas etapas de preparação das carcaças nos estabelecimentos de abate, bem 

como a porção muscular do esôfago, o diafragma e seus pilares (PARDI et 

al., 2006). As carnes obtidas das cabeças dos animais são exemplos de carnes 

industriais. 



140 

 

Processamento 

de resíduos 
MAPA 

Estabelece as condições 
higiênico-sanitárias e de BPF 

para estabelecimentos que 

processam resíduos de animais 
destinados à alimentação 

animal (BRASIL, 2008a). 

Instrução 

Normativa n°. 34, 

de 28 de maio de 
2008 

Bem-estar 

animal 
MAPA 

Estabelece métodos 
humanitários de 

insensibilização dos animais 

antes e durante o abate, a fim 
de evitar a dor e o sofrimento 

(BRASIL, 2000b). 

Rege as boas práticas de bem-

estar para animais de produção 

e de interesse econômico 

(BRASIL, 2008b). 

Instrução 

Normativa n°. 3, 
de 17 de janeiro 

de 2000 

 
Instrução 

Normativa n°. 56, 

de 6 de novembro 
de 2008 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base na legislação disponibilizada no 

Portal da Legislação (BRASIL, 2017).  

 

Aos frigoríficos cabe cumprir as exigências dos atores da cadeia 

de produção envolvidos diretamente na promoção da segurança 

alimentar, como também as imposições dos órgãos de regulação e 

fiscalização ambientais, capitaneados pelo Ministério do Meio 

Ambiente - MMA. O Quadro 12 reúne os principais dispositivos legais 

que normatizam os aspectos e os impactos ambientais concernentes aos 

frigoríficos. Nesse contexto, os órgãos ambientais estaduais e 

municipais estão autorizados a tornar os padrões, apresentados pelas 

instâncias superiores, mais restritivos ou acrescentar outros, tendo em 

vista as condições locais (MMA, 2017). 

 
Quadro 12 - Legislação ambiental no âmbito federal aplicada aos frigoríficos 

Matéria 

tratada 
Competência Abrangência Atos normativos 

Efluentes 
MMA/ 

CONAMA 

Dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições 

e padrões de lançamento de 
efluentes (BRASIL, 2005). 

Resolução n°. 357, 
de 17 de março de 

2005 

Resolução n°. 397, 
de 03 de abril de 

2008 

Resolução n°. 430, 
de 13 de maio de 

2011 

Licenciamento 

ambiental 
 

Institui a Política Nacional de 
Meio ambiente: constitui o 

Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama), institui 
as competências do 

CONAMA, cria o EIA/Rima, 

cria o licenciamento 

Lei Federal n°. 

6.938, de 31 de 
agosto de 1981 
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ambiental e estabelece as 
responsabilidades objetiva e 

solidária (BRASIL, 1981; 

FEITOSA; LIMA; 
FAGUNDES, 2004). 

MMA/ 
CONAMA 

Todo empreendimento 

listado na Resolução 
CONAMA 237/97 é 

obrigado a ter licença 

ambiental (BRASIL, 1997b; 
FEITOSA; LIMA; 

FAGUNDES, 2004). 

Resolução 

CONAMA n°. 237, 
de 19 de dezembro 

de 1997 

Avaliação de 

impacto 
ambiental 

MMA/ 

CONAMA 

Estabelece as definições, as 

responsabilidades, os 
critérios básicos e as 

diretrizes gerais para uso e 

implementação da avaliação 
de impacto ambiental como 

um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio 
Ambiente (BRASIL, 1986). 

Resolução 
CONAMA n°. 001, 

de 23 de janeiro de 

1986 

Crimes 

ambientais 
 

Estabelece as sanções 

criminais aplicáveis às 
atividades lesivas ao meio 

ambiente; 

Introduz conceitos da 

responsabilidade criminal 

para condutas lesivas ao 

meio ambiente e da 
responsabilização criminal da 

pessoa jurídica. 

Prevê a desconsideração da 
pessoa jurídica para impedir, 

por exemplo, que, quando a 

empresa decrete falência, os 
danos ambientais não sejam 

ressarcidos (BRASIL, 1998b; 

FEITOSA; LIMA; 
FAGUNDES, 2004). 

Lei Federal n°. 

9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 

Resíduos 

sólidos 

industriais 

MMA/ 
CONAMA 

Dispõe sobre o inventário 

nacional de resíduos sólidos 

industriais (BRASIL, 2002b). 

Resolução 

CONAMA n°. 313, 
de 29 de outubro de 

2002 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base na legislação disponibilizada no 

Portal da Legislação (BRASIL, 2017). 

 

Como foi posteriormente constatada na pesquisa de campo, a 

aplicação de sistemas de reúso potável industrial ainda não é 

recomendada no Brasil, pela falta de consenso na legislação a respeito 

da matéria e, inexoravelmente, por questões de segurança. 

 



142 

 

2.5.2 O que discutem as recentes pesquisas internacionais? 

 

Este tópico oferece uma visão geral dos temas em voga nas 

pesquisas internacionais que citaram o setor de frigoríficos. As 

discussões giram em torno de temáticas como a aplicação de novas 

tecnologias no desenvolvimento de produtos cárneos, os atributos 

privilegiados pelos consumidores nos produtos, o bem-estar dos 

animais, a valorização de subprodutos e o tratamento de efluentes. 

O consumo de carne tem aumentado, em grande parte, 

impulsionado pela carne de aves, e é provável que esse cenário se 

mantenha no futuro. A Ásia, em particular, é uma região onde se 

observa um rápido aumento da demanda por produtos cárneos 

(ALLIEVI; VINNARI; LUUKKANEN, 2015). Pelo fato de que a 

maioria das grandes empresas frigoríficas opera em vários países, a 

região de procedência tem diminuído de importância como base para a 

diferenciação dos produtos (BELK et al., 2014). Outra tendência é a 

diminuição da influência de fatores como renda e preço, ao passo que 

aumente a importância dada a outros fatores, como a qualidade. Tendo 

em vista que os atributos não são de igual valor para todos os 

consumidores, uma oportunidade para o desenvolvimento do setor de 

carne é imbuir diferenciais nos produtos conforme os segmentos de 

consumidores. Nesse sentido, os atributos extrínsecos podem ajudar a 

transmitir aos consumidores características de qualidade alimentar, mas 

também mais abstratas, como as que condizem com preocupações 

individuais (p. ex., saúde/nutrição) e com preocupações coletivas (p. ex., 

sustentabilidade) (HENCHION et al., 2014). 

A percepção, as preferências e o comportamento dos 

consumidores em relação à carne e produtos derivados variam de acordo 

com os parâmetros intrínsecos e extrínsecos e dependem não apenas das 

propriedades sensoriais (p. ex., aparência, textura, sabor e odor), mas 

também dos fatores psicológicos (p. ex., estilo de vida, crenças 

socioculturais e componentes morais e afetivos) e de marketing (p. ex., 

preço e marca). A identificação dos aspectos que afetam a atitude dos 

consumidores permite ao setor de frigoríficos melhor satisfazer as 

expectativas, as demandas e as necessidades dos mesmos (FONT-I-

FURNOLS; GUERRERO, 2014). Em se tratando de novas tecnologias 

aplicáveis ao processamento de carne, os consumidores manifestam 

expectativas e preferências igualmente heterogêneas. A maioria dos 

consumidores, que compram e consomem produtos à base de carne, está 

interessada em se informar sobre o processo tecnológico envolvido na 

produção. No entanto, o conhecimento em relação a uma determinada 
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tecnologia não os deixa mais inclinados a formar uma atitude positiva 

ou negativa frente ao ato de compra. A transposição das barreiras desde 

a introdução de uma nova tecnologia na linha de produção até a 

aceitação do consumidor depende, em grande parte, de regulamentação 

e garantias de segurança (TROY et al., 2016). 

Ortega et al. (2016) investigaram consumidores chineses a 

respeito das preferências e da disposição para pagar por atributos de 

qualidade em produtos importados de carne bovina. O atributo mais 

valorizado pelos consumidores é a informação de segurança alimentar. 

A disposição para pagar aumenta significativamente quando um produto 

cárneo tem a certificação Green Food ou de alimento orgânico. Porém, 

informações de bem-estar animal não despertam a disposição dos 

consumidores para pagar um sobrepreço por esse atributo. Nesse 

sentido, colocam os autores que, se as indústrias que praticam altos 

padrões de bem-estar animal desejam atrair e reter consumidores de 

países em desenvolvimento, devem relacionar esse tipo de informação à 

melhoria da qualidade e da segurança. 

É crescente a atenção das autoridades, do público e de ONG‘s 

para com a sustentabilidade e o bem-estar animal, considerados não 

mais como tendências, e sim como condições para a indústria frigorífica 

operar. O desenvolvimento tecnológico tem possibilitado a melhoria dos 

sistemas de manejo dos animais, especificamente os cuidados no 

carregamento e no transporte e as técnicas de atordoamento no pré-abate 

que objetivam eliminar as reações aversivas. Aderindo às boas práticas 

de bem-estar para animais, os frigoríficos têm se beneficiado com a 

redução da incidência de lesões, o que aumenta a qualidade e o valor das 

carcaças e, também, dos produtos (STØIER et al., 2016). 

Entretanto, o investimento em pesquisa e desenvolvimento na 

indústria de carne é pequeno se comparado ao de outros setores. 

Ademais, ao que parece, os resultados das pesquisas realizadas em 

vários institutos e universidades não foram transferidos ou aplicados 

pela mesma. Há, portanto, necessidade de investir em inovação e de 

aplicar o conhecimento para melhorar a percepção dos consumidores. 

As iniciativas positivas em relação à carne são demasiadamente 

concentradas nos próprios pontos de venda, mostrando-se insuficientes 

para fazer frente à publicidade negativa que ela tem recebido no que diz 

respeito ao seu papel na saúde, seu impacto nas mudanças climáticas e 

às questões de biossegurança. Mudanças no estilo de vida e nos perfis de 

envelhecimento e a demanda por conveniência no mundo ocidental 

exigirão que a indústria da carne seja mais inovadora (TROY; KERRY, 

2010).  



144 

 

No que tange o tratamento de efluentes e de subprodutos, um 

estudo em frigoríficos gregos constatou que todos têm instalações para 

tratamento de águas residuais em operação, onde o lodo ativado é o 

processo comumente aplicado. A incineração é o principal tratamento 

conferido aos subprodutos dentro das fábricas, cujas cinzas são enviadas 

para aterros sanitários. São poucas as unidades produtivas que usam a 

gordura como matéria-prima para a produção de biodiesel – combustível 

nas caldeiras. Para agregar valor ao setor de frigoríficos, os autores 

recomendam a aplicação da digestão anaeróbica para tratamento de 

resíduos e, subsequente, geração de biogás. Além disso, dos subprodutos 

podem ser extraídas substâncias para a fabricação de alimentos para 

animais, cosméticos e medicamentos. Outro potencial de valorização 

pode ser encontrado na exploração dos resíduos da incineração (cinzas) 

como fonte de fósforo (VALTA et al., 2015). 

Novas ideias sobre como utilizar os subprodutos da carne 

também são enfatizadas por Toldrá, Mora e Reig (2016). Esforços de 

pesquisa estão em andamento para produzir novas substâncias a partir 

dos subprodutos, bem como melhorar as aplicações existentes. Farinhas 

de carne e osso têm servido como ingredientes alimentares de rações 

para bovinos, aves e peixes, assim como alimentos para animais de 

estimação. Registra-se, também, a valorização energética por meio da 

transformação de resíduos de gordura animal em biodiesel. Mais 

recentemente, frente à descoberta de novas substâncias com relevantes 

efeitos fisiológicos (p. ex., anti-hipertensivos, antioxidantes, 

antidiabéticos e antimicrobianos), foram relatadas aplicações 

promissoras na indústria de alimentos, de medicamentos e de 

cosméticos, ou como alternativas aos derivados do petróleo na 

fabricação de plásticos (TOLDRÁ; MORA; REIG, 2016). 

Em alguns países, tradições culturais influenciam o consumo 

direto de coprodutos, de tal modo que o fornecimento de componentes 

de alto valor para uma variedade de setores, conforme recém-salientado, 

é apontado como uma solução rentável e sustentável. O contexto de 

demanda crescente e recursos restritos exige que a matéria-prima seja 

utilizada na sua totalidade, com mínima geração de resíduos. Desta 

forma, a otimização das estratégias de comercialização de coprodutos 

passa pelo alinhamento da abordagem da ciência e tecnologia com as 

preferências dos consumidores e a posição da legislação (MULLEN et 

al., 2017). 

Existem perspectivas promissoras para o desenvolvimento de 

embalagens com a aplicação da nanotecnologia, sobretudo pelos 

benefícios dos seus efeitos antimicrobianos. Outras potencialidades 
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incluem melhorias nas propriedades nutricionais e funcionais dos 

produtos à base de carne. Contudo, para o uso de manomateriais tornar-

se realidade no setor de frigoríficos, é preciso ainda avançar em relação 

aos riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, à aceitação 

pública, à viabilidade econômica e à regulamentação 

(RAMACHANDRAIAH; HAN; CHIN, 2015). 

Os sistemas agroalimentares são o principal motor das mudanças 

ambientais. A tecnologia já permitiu avanços consideráveis, mas há 

ainda potencial para aumento da eficiência na agricultura e na criação 

dos animais, bem como no processamento e na expedição dos produtos 

de carne, obtido por meio da implementação de melhores tecnologias e 

práticas de gestão em escala global. À proporção da queda nos custos 

das tecnologias de informação, biotecnologia e energias renováveis, 

avultam significativas oportunidades no campo da automação flexível, 

sistemas de medição mais precisos e rápidos e atendimento às demandas 

especiais dos consumidores. Mas isso exigirá uma reorientação 

substancial, senão radical, das agendas de pesquisa e uma estreita 

colaboração entre ciência, governo e setor privado (KRISTENSEN et 

al., 2014; RIJSBERMAN, 2017). 

A agenda de produção está mudando e a perspectiva para o futuro 

é de uma arena em que se articulem efeitos ambientais, ótima utilização 

de matérias-primas, eficiência produtiva e produtos saudáveis. Desafio 

maior ainda, que se coloca para uma indústria frigorífica que se quer 

responsiva, é conciliar a imposição de requisitos para limitar a produção 

e o consumo com a iminente necessidade de expansão da produção e da 

eficiência para alimentar 9 bilhões de pessoas no ano de 2050. Embora o 

sentido dos esforços técnico-científicos vem sendo para aumentar a 

produtividade e alcançar preços mais baixos em volumes menores, é 

provável que o futuro da produção de carne tenha como foco o aumento 

da qualidade e o controle da cadeia de valor para obter alimentos 

saudáveis de sistemas produtivos sustentáveis (KRISTENSEN et al., 

2014; RIJSBERMAN, 2017). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, expõe-se o delineamento metodológico da 

pesquisa e apresentam-se o método da pesquisa e os procedimentos para 

coleta e análise de dados. 

 

3.1 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

O delineamento metodológico aqui apresentado baseia-se nas 

fases do processo de pesquisa de Saunders, Lewis e Thornhill (2009), 

conforme Figura 14. Dentre as possibilidades de classificação postas, o 

enquadramento deste estudo encontra-se em destaque. 

 
Figura 14 - Delineamento da pesquisa 

 
Fonte: adaptada de Saunders, Lewis e Thornhill (2009). 

 

Seguindo a lógica das fases citadas, este tópico aborda: i) a 

filosofia da pesquisa; ii) a abordagem do problema; iii) a lógica e os 

objetivos da pesquisa; e, iv) a estratégia da pesquisa e o horizonte de 

tempo. 

 

i) Filosofia da pesquisa 
Alguns estudos têm relatado a emergência e o fortalecimento de 

formas alternativas de se pensar e se fazer ciência, com preceitos que 

vão além do objetivismo abundante que se verifica no paradigma 

funcionalista dominante. Na busca da superação do objetivismo 
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característico das teorias de perspectiva funcionalista nos estudos 

organizacionais, emerge o interpretacionismo. A visão interpretacionista 

não encontra lógica na defesa irrestrita do equilíbrio pelo funcionalismo, 

pois entende que "as organizações são processos que surgem das ações 

intencionais das pessoas, individualmente ou em harmonia com outras" 

(VERGARA; CALDAS, 2005, p. 67), ou seja, sua origem e essência 

está em tessituras sociais que interagem e se transformam 

constantemente. O interpretativismo tenta, por meio do subjetivismo e 

de uma complexa rede de interações entre indivíduo e ambiente, superar 

o objetivismo e o reducionismo (MORGAN, 2005; VERGARA; 

CALDAS, 2005; LINCOLN; GUBA, 2006). 

Apesar das diversas críticas direcionadas ao positivismo, a 

compreensão das diferentes perspectivas epistêmicas ficaria prejudicada 

se o excluíssemos. De acordo com a vertente positivista, a consciência 

humana, que é subjetiva, não está acessível à ciência, não podendo ser, 

portanto, verdadeiramente conhecida. De outra parte, o 

interpretativismo, que corresponde a uma postura mais filosófica, 

integra, dentre outras abordagens, a fenomenologia (mais moderna) e a 

hermenêutica (mais ligada à tradição/história). O fato é que existe uma 

complexificação crescente entre as abordagens, da fenomenologia em 

relação ao positivismo, e da hermenêutica em relação a essas últimas 

duas. Nesse sentido, a fenomenologia respeita a subjetividade, em um 

grau que o positivismo não fez. Apesar de não negar o positivismo, a 

fenomenologia coloca o ser humano em uma posição superior à da 

natureza (MOREIRA, 2002; ALEXANDRE, 2009). 

A abordagem fenomenológica consiste no estudo dos fenômenos 

particularmente identificados com a percepção existencial da 

consciência individual. Seu pressuposto analítico é o de que a essência 

do conhecimento está na experiência autêntica (verdadeira) do ser. Em 

sendo a experiência vivida o tipo de conhecimento válido, a experiência 

dos seres humanos tomada em todos os seus aspectos e detalhes 

configura a fonte de dados. O dado não está determinado, tendo em vista 

que tudo que se manifesta à consciência vale como dado. Nesse 

contexto, introduz-se a ideia de complexidade (ALEXANDRE, 2009).  

De uma análise epistemológica abrangente das pesquisas em 

torno do tema gestão ambiental empresarial, citadas nesta tese, 

depreende-se que a produção de conhecimento científico no assunto é 

notadamente influenciada pelas ideias do chamado paradigma 

dominante, no sentido definido por Souza Santos (1988), na medida em 

que as obras analisadas fornecem conceitos fundamentados no 

pensamento funcionalista-utilitarista. Nesse sentido, o processo de 
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institucionalização da gestão ambiental tem revelado uma visão 

predominantemente utilitarista das empresas sobre o meio ambiente. 

Evidência disso é que os autores se empenham em ressaltar as vantagens 

obtidas com a execução de ações, estratégias ou sistemas dessa natureza. 

A perspectiva funcionalista também predomina nestes estudos, que 

veem na gestão ambiental uma função organizacional para atender 

algumas necessidades da empresa, em geral, relacionadas à melhoria do 

relacionamento com a sociedade e os órgãos fiscalizadores, à otimização 

do uso de insumos e recursos naturais e à conquista de um plus na 

competitividade. 

Ante tais constatações e sob o ponto de vista interpretativo, a 

presente pesquisa buscou, no campo da consciência individual, 

explicações para incorporar à discussão as tensões inerentes aos 

conceitos e as contradições vivenciadas pelos sujeitos envolvidos na 

incorporação da sustentabilidade na empresa, bem como o contexto no 

qual a discussão sobre o assunto se desenvolve. Destarte, reforça-se que, 

nos moldes de uma investigação interpretativa, a realidade social é 

concebida a partir da perspectiva dos participantes. 

 

ii) Abordagem do problema 

Quanto à abordagem do problema, o presente estudo possui 

enfoque qualitativo: a abordagem qualitativa é propícia para descrever a 

complexidade de determinado problema e compreender processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais (RICHARDSON, 2008), além de 

se mostrar mais engajada com a realidade, pois seus pesquisadores 

tentam ―entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem‖. Seu foco são situações 

singulares estudadas no contexto natural (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 

17). Com base nas possibilidades ensejadas pela abordagem qualitativa, 

este estudo pretendeu explicar como ocorre o processo de incorporação 

e desenvolvimento da gestão da sustentabilidade no sistema produtivo 

de empresas frigoríficas brasileiras, tendo tido a pesquisadora que se 

voltar à busca da compreensão do fenômeno pelas pessoas envolvidas e 

se familiarizar com o contexto decisório.  

A pesquisa qualitativa vem de uma limitação da pesquisa 

quantitativa, que reside na dificuldade de entender o fenômeno só 

fazendo perguntas. Apesar de trazer métodos e uma forte carga da 

tradição anterior, a pesquisa qualitativa possibilita compreender o outro 

(processo), e não apenas entendê-lo como ferramenta. Ela é menos 

evoluída se comparada à quantitativa, porém é mais sofisticada que 

aquela, pois conta com muitos recursos que podem ser combinados. Esta 
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afirmação vai ao encontro do que postulam Denzin e Lincoln (2006, p. 

19), de que ―o uso de múltiplos métodos, ou da triangulação, reflete uma 

tentativa de assegurar uma compreensão em profundidade do fenômeno 

em questão. É uma estratégia que acrescenta rigor, fôlego, 

complexidade, riqueza e profundidade a qualquer investigação‖. Além 

de descrever como os métodos ou as técnicas de pesquisa foram usados, 

é importante que o pesquisador relate, no trabalho de pesquisa, como foi 

a sua experiência de uso de tais recursos. 

Vale ainda destacar uma observação sobre a questão das 

abordagens qualitativa e quantitativa. O pesquisador quantitativo 

(positivista) mantém-se descontextualizado em relação ao objeto de 

estudo; ele não se vê como responsável pelo resultado da pesquisa. Para 

o positivismo, o cientista não tem corpo, história e nem sentimento; é 

um ser que se coloca acima dos outros. Já na pesquisa qualitativa 

(multiparadigmática), o pesquisador assume uma posição de não 

neutralidade frente ao objeto; o pesquisador qualitativo tem uma história 

e faz avaliação de si. Com base nestes pontos, observa-se que a pesquisa 

qualitativa precisa respeitar o contexto e a dinâmica dos pesquisados, 

por isso demanda mais tempo. Dentro de cada paradigma, entretanto, 

metodologias mistas podem fazer sentido (p. ex., a fenomenologia 

aplicar técnicas quali e quantitativas). Não há exclusividade de métodos 

nos paradigmas (DENZIN; LINCOLN, 2006; CAMPOS; COSTA, 

2007; CRESWELL, 2010). 

 

iii) Lógica e objetivos da pesquisa 

Esta tese reúne características exploratórias e explicativas. 

A não ser que se admita que a gestão da sustentabilidade possa 

ser transposta de outros ambientes estruturais, a presente pesquisa 

caracteriza-se como exploratória quanto aos objetivos, uma vez que não 

se dispõe de informação prévia sobre a estrutura das relações 

envolvendo o fenômeno da busca pela conciliação entre as questões de 

sustentabilidade no contexto do sistema de produção em frigoríficos 

brasileiros. Essa falta de conhecimento sistematizado sobre o assunto 

levou a pesquisadora a procurar nos dados reais algum tipo de tendência 

ou padrão de comportamento que a leve a identificação do modelo que 

melhor explique a realidade sob análise (BALASSIANO, 2006).  

Sobre o uso de dados e modelos, Balassiano (2006) argumenta 

que a tentativa de se ajustar dados a um modelo teórico previamente 

definido está associada a investigações de cunho confirmatório, as quais 

antecipam uma estrutura das relações entre os fenômenos por meio de 

um modelo cuja validade será testada a partir do confronto com os 
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dados reais. Por outro lado, identificar um modelo que melhor se ajuste 

ao padrão revelado pelos dados é tipicamente um procedimento de ação 

exploratória, realizado quando o investigador desconhece a dinâmica 

das relações envolvendo os fenômenos a serem analisados. 

O caráter qualitativo e exploratório assumido pela presente 

pesquisa permitiu, portanto, observar um fenômeno em sua totalidade e 

complexidade, garantindo a riqueza dos dados, além de facilitar a 

exploração de possíveis contradições e paradoxos (VIEIRA, 2006). 

A que se considerar, também, que, para apresentar os dados com 

elevada fidedignidade, um estudo que adota o método da grounded 

theory tem um caráter fortemente descritivo, seguido da perspectiva 

interpretativa para organizar estes dados rumo à categoria central, 

categorias, subcategorias e propriedades. E, é justamente nesse ponto da 

trajetória que se incorpora a pesquisa explicativa. "Na grounded theory, 

o pesquisador deve interpretar os dados, interagir com a realidade dos 

sujeitos e fornecer uma explicação sobre o comportamento coletivo" de 

um grupo em um contexto (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, 

p. 246). Com amparo nesse pensamento, pode-se dizer que a tese 

ultrapassou o âmbito da exploração e da descrição, adquirindo uma 

conotação explicativa em torno dos fatores que determinam ou 

contribuem para as decisões, ações e interações e todas as suas 

consequências. 

Ressalte-se ainda que a construção teórica a partir da lógica 

indutiva segue fundamentalmente o princípio da investigação 

exploratória (BALASSIANO, 2006). Destarte, a lógica da pesquisa foi 

indutiva, ainda que a estratégia de pesquisa utilizada – grounded theory 

- comporte procedimentos indutivos e dedutivos, melhor explicados no 

item 3.3.2. 

 

iv) Estratégia da pesquisa e horizonte de tempo 

A estratégia de pesquisa adotada foi a grounded theory, em razão 

de proporcionar um conjunto de procedimentos e técnicas para o 

pesquisador explorar e compreender processos sociais. O objetivo do 

método é desenvolver teoria que se propõe a descobrir ‗como as coisas 

acontecem‘, sendo apropriado seu uso quando a pergunta de pesquisa 

iniciar com marcador interrogativo ‗como‘, já que esse confere dinâmica 

ao processo social. A grounded theory produz uma riqueza de dados ao 

tomar como premissa que é na realidade que há a possibilidade de 

emergir o que não é conhecido (cientificamente). Assim sendo, seu foco 

está na interatividade do pesquisador com os dados. 
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A respeito do horizonte de tempo, esta pesquisa é caracterizada 

como longitudinal, pois se trabalhou com dados colhidos em instantes 

de tempo intercalados, compreendidos em um período de 15 meses. Para 

responder à questão central, como funciona a gestão de operações 

sustentáveis em grandes frigoríficos, foi necessário, em alguns 

momentos das entrevistas, explorar fatos do passado que ajudam a 

explicar o momento atual. 

 

Os procedimentos de coleta e tratamentos dos dados, previstos 

pela Figura 14, serão apresentados no item 3.3 deste capítulo. 

Para o desenvolvimento da revisão da literatura, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica a partir da análise de artigos científicos já 

revisados e publicados em periódicos e anais de eventos nacionais e 

internacionais, bem como de teses e dissertações nacionais. Na seleção 

desses estudos, foram aplicados procedimentos de bibliometria. 

Os trabalhos foram obtidos a partir de pesquisas no Portal de 

Periódicos da Capes, nas bases eletrônicas de dados Web of Science, 

Scopus e SciELO e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD. O critério utilizado para a seleção dos artigos foi 

baseado na ocorrência dos descritores demonstrados na Figura 15, 

combinados entre si e contidos nos resumos e/ou nas palavras-chave, 

sem delimitação de tempo. 
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 Figura 15 - Descritores utilizados na busca da produção científica 

 
 Fonte: elaborada pela pesquisadora. 

 

Além desses, descritores alusivos ao setor de frigoríficos foram 

utilizados na busca da produção científica: cold storage facilities, 

slaughterhouse, cold storage industry, slaughtering industry, meat 

processing industry, meat processing sector, meat production sector, 

meat sector, cold storage agroindustry, slaughtering and meat 

processing facilities. 

Em seguida, foi realizada a leitura dos títulos e dos resumos dos 

estudos identificados pela estratégia de busca, com o objetivo de excluir 

os que estavam totalmente desalinhados com o tema pesquisado. A 

última etapa consistiu da leitura na íntegra dos trabalhos, com vistas a 

manter os mais alinhados ao tema e que vão ao encontro dos objetivos 

da pesquisa. 

Ressalte-se, ainda, que o estudo destes artigos, incluindo o das 

suas referências bibliográficas, direcionou pesquisas em outros artigos e 
também livros, além de pesquisas em sites específicos de instituições 

renomadas. 
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3.2 APRESENTAÇÃO DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

Neste tópico, será apresentado como se constituiu o movimento 

do método grounded theory e o seu avanço teórico-metodológico. O 

desenvolvimento deste tópico deu-se com base nos estudos de Bandeira-

de-Mello e Cunha (2006) e de Uhlmann e Erdmann (2014). 

 

3.2.1 A origem da grounded theory, seu aperfeiçoamento e sua 

aplicação na área da Administração 

 

A grounded theory ou ―Teoria fundamentada em dados‖, 

desenvolvida na década de 1960 por dois sociólogos, Barney Glaser e 

Anselm Strauss, é considerada uma estratégia de pesquisa (WELLS, 

1995), um estilo ou uma abordagem (LOCKE, 2001), um método de 

pesquisa, bem como uma metodologia em si mesma (STRAUSS; 

CORBIN, 2008) ou ainda um conjunto de diretrizes (princípios e 

dispositivos) sistemáticas, mas flexíveis (CHARMAZ, 2009). Ela 

fornece, segundo Strauss e Corbin (2008), uma estrutura metodológica 

às vezes ausente em outras abordagens qualitativas, sem sacrificar a 

flexibilidade ou o rigor. 

Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) e Hopfer e Maciel-Lima 

(2008) acentuam que o método da grounded theory pode ser 

amplamente utilizado nos estudos da área da Administração, devido ao 

estudo da inter-relação entre os sujeitos para compreender os fenômenos 

organizacionais. Os autores chamam a atenção para o escopo restrito 

deste método, que consiste em gerar uma teoria "específica para 

determinado grupo ou situação e não visa generalizar além da sua área 

substantiva" (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 247-248).  

 
Em uma pesquisa que pretende gerar uma teoria 

substantiva nos moldes da grounded theory, 

espera-se que seja demonstrada a lacuna das 

teorias existentes. Em outras palavras, a literatura 

insuficiente para explicar determinado fenômeno 

condiciona o uso da grounded theory 

(UHLMANN; ERDMANN, 2014, p. 1).  

 
A motivação dos idealizadores ao desenvolver a grounded theory 

partiu da decisão de fazer frente à dominação dos métodos hipotético-

dedutivos da Sociologia da época e oferecer uma estratégia rigorosa de 

desenvolvimento de teoria a partir dos dados. "Ambos defendiam que as 
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teorias existentes eram muito abstratas, ou pouco desenvolvidas para 

serem testadas" (WELLS, 1995 apud BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006, p. 242). 

Após a pesquisa conjunta inicial, seus criadores passaram a 

divergir sobre a construção interna do método e seus conceitos iniciais, 

seguindo caminhos diferentes e promovendo novos direcionamentos e 

procedimentos de análise, bem como novos autores integrantes à suas 

obras independentes. Na visão de Glaser (1992), o pesquisador deve 

delimitar o contexto e entrar no campo sem uma questão de pesquisa 

definida. Nesse sentido, o problema pode ser formulado à medida que os 

dados são coletados em campo, haja vista que o olhar do pesquisador 

sobre a prática faz emergir outras novas questões. A decisão por esta via 

representa uma opção mais subjetiva, com a intenção de construir uma 

teoria substantiva. Já segundo as ideias de Strauss e Corbin (1990), a 

grounded theory é mais prescritiva, com uma série de procedimentos, 

técnicas e uma formatação mais estruturada para a teoria gerada. Além 

disso, a coleta de dados pode iniciar-se especificando uma questão, 

significando que a versão destes autores é mais específica na 

delimitação da pesquisa. Esta linha revela influências para uma escolha 

mais objetiva, com preocupações positivistas na validação da pesquisa 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006; HOPFER; MACIEL-

LIMA, 2008; BAGGIO; ERDMANN, 2011). 

A crítica contida na obra de Glaser (1992) se dirige à versão de 

Strauss e Corbin (1990), a qual teria ferido o princípio da ―emersão‖ da 

teoria na medida em que força pressupostos do pesquisador na análise 

dos dados. Com o emprego das fases (três) e do paradigma de 

codificação, argumenta Glaser, a abordagem conferida por Strauss e 

Corbin ao método aproxima-se da tradição quantitativa de derivar 

categorias dos dados, com um viés causado pelo próprio modelo de 

análise dos dados. Em defesa, Strauss e Corbin (2008) ressaltam que as 

modificações foram uma decorrência natural da experiência do primeiro 

como pesquisador e não tiveram a intenção de alterar o método 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006). 

Ao longo dos anos, a aplicação da grounded theory nos estudos 

em Administração, muitas vezes, revelou incompreensão de seus 

pressupostos e inconsistências metodológicas, alimentadas pela 

controvérsia em relação à abordagem do próprio método entre seus dois 

criadores (LOCKE, 2001; BRYANT, 2002; BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006; HOPFER; MACIEL-LIMA, 2008). Tais críticas 

voltaram a aparecer como resultados de uma análise bibliométrica dos 



156 

 

artigos que citaram a grounded theory nos Enanpads
41

 de 1997 a 2014, 

tendo sido afirmado que "a grounded theory nos estudos em 

administração no Brasil transita, de forma geral, em vias caracterizadas 

pela pluralidade das vertentes, usos indevidos, abordagens superficiais e 

entendimentos equivocados" (PINTO; FREITAS; MENDES, 2016, p. 

34). 

Outro ponto que merece destaque refere-se ao livro que marca a 

criação da grounded theory, intitulado The Discovery of Grounded 
Theory (GLASER; STRAUSS, 1967). Para Bandeira-de-Mello (2008), 

esta obra é frequente e erroneamente citada nas pesquisas empíricas 

recentes como sendo abrangente o suficiente para dar conta da totalidade 

das formas nas quais a grounded theory é aplicada na prática. O autor 

indica referências (LOCKE, 2001; CHARMAZ, 2006; BRYANT; 

CHARMAZ, 2007; STRAUSS; CORBIN, 2008) que mostram uma 

possível evolução do tema tanto em seus fundamentos epistemológicos 

como nos seus métodos, porém a leitura dessas obras não exclui a dos 

clássicos. 

Pesquisas recentes têm apontado o emprego da grounded theory 

associada a outros métodos de pesquisa ou ainda não seguindo todas as 

etapas previstas pelo método desenvolvido por Glaser e Strauss (1967) 

(HOPFER; MACIEL-LIMA, 2008). Tomada sob uma perspectiva 

positivista, ela poderia ser utilizada apenas como método de análise de 

dados, partindo de uma pesquisa embasada na literatura, coletando 

dados qualitativos e analisando-os consoante os processos de 

codificação (aberta, axial e seletiva) da grounded theory (BRYANT, 

2002; STRAUSS; CORBIN, 2008). Como resultados, surgem novas 

categorias de análise para os dados, a partir de uma teoria já existente 

(BRYANT, 2002). É justamente dessa forma que Hopfer e Maciel-Lima 

(2008) encontraram a sua utilização em alguns artigos publicados na 

área de Administração. 

Além de gerar teorias substantivas e de servir como método de 

análise de dados, a grounded theory também é usada para adaptar teorias 

pré-existentes. Esse viés da grounded theory é denominado teoria 

adaptativa (adaptative theory), em face de integrar a teoria relatada na 

literatura com insights teóricos que emergem dos dados por ocasião da 

utilização da grounded theory. À medida que a teoria sofre adaptações 

de acordo com as evidências que emergem dos dados coletados a 

campo, os dados são analisados, refinados e moldados segundo os 

                                                        
41

 Encontro Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração. 
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pressupostos teóricos considerados relevantes em cada estudo 

(LAYDER, 1998 apud ZANIN; BACH; WALTER, 2012). 

Zanin, Bach e Walter (2012) realizaram um estudo sobre os 

temas pesquisados e as finalidades para as quais a grounded theory foi 

empregada nos estudos da área de Administração, publicados nos 

eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD), de 1997 a 2001. Dentre os achados desta 

pesquisa, constatou-se que o tema mais estudado tratava da grounded 
theory como uma abordagem de pesquisa interpretacionista em 

Administração, o que demonstra um esforço por parte dos pesquisadores 

de discuti-la como uma abordagem metodológica relevante para a área. 

Com relação às finalidades, percebeu-se a predominância de pesquisas 

que buscam a geração de novas teorias, seguida pelos estudos que 

adotaram a grounded theory como objeto de estudo. As autoras 

salientam que esta segunda finalidade mais recorrente, reforçada em 

outros resultados da pesquisa, denota que a grounded theory está em 

processo de difusão entre os pesquisadores da área de Administração no 

Brasil. 

Na mesma linha dessas últimas análises, o trabalho de Uhlmann e 

Erdmann (2014) analisou os usos e as aplicações da grounded theory 

nas pesquisas em Administração no Brasil. A contribuição deste estudo 

advém da advertência em relação ao modo como é usada e aplicada a 

grounded theory, pois determina a confiabilidade e a qualidade dos 

achados da pesquisa. Os resultados mostram que estudos brasileiros da 

área de Administração utilizaram a grounded theory com a finalidade 

principal de gerar teoria substantiva (38%), cuja abordagem utilizada foi 

a de Strauss e Corbin. Há de se considerar, contudo, que, observando a 

proporcionalidade entre as finalidades identificadas nos artigos 

analisados, uma razão considerável de pesquisas dedicou-se a apresentar 

a grounded theory como uma opção metodológica e analisar a 

metodologia em si (23%), e outra igualmente representativa usou-a 

como método de análise de dados (23%) e, consequentemente, não 

seguiu todas as etapas previstas pelo método.  

 

3.2.2 Grounded theory 

 

A grounded theory é um processo contínuo e sistemático de 

coleta e análise para geração e verificação dos resultados (GLASER; 

STRAUSS, 1967). Os dados coletados revelam o comportamento dos 

indivíduos em face de situações específicas e representam a realidade tal 

como percebida pelos sujeitos. São reconstruções das experiências dos 
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indivíduos a partir dos significados por eles atribuídos às mesmas. A 

coleta por meio de múltiplas fontes é aconselhada, mas a análise textual 

das transcrições das entrevistas é mais frequente (BANDEIRA-DE-

MELLO; CUNHA, 2006). Nas fases iniciais da pesquisa, os termos 

usados – nos códigos, nas propriedades e nas categorias – ficam 

próximos da linguagem dos participantes, demonstrando uma 

construção pura nos dados. Em fases mais avançadas, busca-se 

―conversar‖ com os dados. Portanto, não basta relatar os dados brutos, é 

preciso partir para níveis de abstração crescentes, até chegar ao nível 

conceitual. 

O método ora discutido busca interpretar e abstrair 

conceitualmente a realidade experienciada pelos sujeitos para, mais 

adiante, consubstanciá-la em proposições teóricas intrinsecamente 

relacionadas (SUDDABY, 2006). "Cabe ao pesquisador, em conjunto 

com os sujeitos, recontar e explicar essas experiências por meio de uma 

teoria: um conjunto integrado de proposições que explicam a variação 

da ocorrência de um fenômeno social" (BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006, p. 247). A diferença é que ao contrário das 

metodologias tradicionais a teoria gerada pela grounded theory é 

substantiva. O que distingue a teoria formal da teoria substantiva é que, 

enquanto a teoria formal positivista "é mais geral e aplica-se a um 

espectro maior de disciplinas e problemas", a segunda é mais simples e 

específica. "Explica uma "realidade", tornada real pelos sujeitos, e não 

uma verdade absoluta desprovida de valor" (BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006, p. 247-248). Em sentido complementar e respaldando-

se em Strauss e Corbin (2008), Baggio e Erdmann (2011, p. 178) 

enfatizam que, nas teorias substantivas, o conhecimento é "construído de 

interações sociais, de informações e de compreensão das ações 

humanas". 

A grounded theory situa-se entre as metodologias subjetivistas e 

objetivistas. Ela possui características de ambos os lados, como 

demonstrado na Figura 16. Dito de outra maneira, ela consegue 

equilibrar objetividade e subjetividade: reúne sensibilidade, criatividade 

e interacionismo, mas visa algo objetivo (pragmático), ou seja, não é 

puramente interpretativa. 
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Figura 16 - Pressupostos do objetivismo e subjetivismo em ciências sociais 

 
Fonte: adaptada de Morgan e Smircich (1980 apud BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006). 

 

Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) definem três características 

principais do método de pesquisa da grounded theory: 

i) balanceamento entre sensibilidade (criatividade) e objetividade; 

ii) circularidade entre as fases de coleta e análise dos dados; 

iii) interação entre o pesquisador e a realidade dos sujeitos. 

 

i) Balanceamento entre sensibilidade (criatividade) e objetividade  

O pesquisador deve ser fiel à realidade dos sujeitos, ver o mundo 

por meio dos olhos deles, compreender como eles resolvem seus 

principais problemas. Isso não implica em neutralidade do pesquisador, 

sendo, ao contrário, considerada controversa pelas perspectivas 

contemporâneas da grounded theory. O pesquisador expressa sua 

subjetividade na interpretação dos dados por meio da sensibilidade 

teórica (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006; SANTOS et al., 

2016). 

Aprimorar a sensibilidade teórica requer uma boa dose de prática: 

geralmente, pesquisadores iniciantes enxergam fenômenos nos dados, 

enviesados por sua experiência anterior ou pelo referencial teórico de 

seus interesses de pesquisa. Isso não é grounded theory, mas uma 

descrição da realidade forçada por essas pressuposições. Por outro lado, 

tal capacidade é desenvolvida, justamente, pela experiência do 
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pesquisador no tratamento analítico da grounded theory, como também 

pela própria experiência profissional e pessoal e pelo conhecimento 

apreendido a partir da literatura. Portanto, a grounded theory é 

considerada arte, pois se baseia na habilidade do pesquisador em 

reconhecer nos dados o fenômeno relevante para os sujeitos, e, ao 

mesmo tempo, ciência, ante a necessidade de se manter o rigor científico 

e metodológico no processo de coleta e análise dos dados (BANDEIRA-

DE-MELLO; CUNHA, 2006; SANTOS et al., 2016). 

Strauss e Corbin (2008) apresentam uma série de técnicas para 

sensibilizar o pesquisador: a) manter uma postura crítica e cética em 

relação às suas interpretações; b) fazer questionamentos e manter 

provisórias as alternativas até que sejam devidamente validadas; c) 

utilizar múltiplas fontes de dados para descobrir diferenças entre os 

pontos de vista e o porquê delas, efetuando comparações.  

 

ii) Circularidade entre as fases de coleta e análise dos dados 
Fundamental para o método das comparações constantes, o 

pensamento comparativo é o procedimento central de análise da 

grounded theory. "As comparações teóricas são feitas nas fases iniciais 

do processo de pesquisa ou quando algo novo surge nos dados. Têm 

essa denominação, porque contribuem na identificação de categorias 

conceituais, suas propriedades e dimensões". As comparações incidente-

incidente são feitas somente quando já existem possíveis categorias 

definidas, pois a identificação de propriedades e dimensões do 

fenômeno serve como base para o descobrimento de padrões e 

contrastes. "Caso uma nova observação, ou incidente, tenha as mesmas 

propriedades de alguma categoria já identificada, ambas são associadas 

e a fundamentação empírica da categoria aumenta" (BANDEIRA-DE-

MELLO; CUNHA, 2006, p. 250; SANTOS et al., 2016).  

Para ilustrar o procedimento das comparações constantes, 

apresenta-se a Figura 17
42

 com ênfase na circularidade entre as fases de 

coleta e de análise dos dados e nos dois tipos de comparação – teóricas e 

incidente-incidente. 

 

                                                        
42

 Os autores referem-se a P1, P2, P3, P4 e P5 como propriedades provisórias, 

"geradas por meio das comparações teóricas e pelo trabalho de introspecção 

do pesquisador. Essas propriedades devem ser validadas nos dados"; isso 

ocorre pelas comparações incidente-incidente (BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006, p. 251). Todavia, nesta pesquisa, a terminologia adotada é a 

de hipóteses provisórias. 
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          Figura 17 - Método das comparações constantes 

 
          Fonte: Bandeira-de-Mello e Cunha (2006, p. 251). 

 

Outro conceito utilizado é o de amostragem teórica, pelo qual se 

entende que os resultados das análises prévias direcionam as novas 

coletas (STRAUSS; CORBIN, 2008). "Entende-se por amostragem 

teórica a escolha intencional de observações, situações, eventos ou 

sujeitos a serem entrevistados com o objetivo de desenvolver as 

categorias conceituais da teoria substantiva" (BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006, p. 251). 

O movimento circular evolui ao longo das três fases do processo 

de codificação (aberta, axial e seletiva), até a saturação teórica 

(STRAUSS; CORBIN, 2008).  

 
Esse estágio final ocorre quando ganhos marginais 

no poder explicativo da teoria para mais 

evidências coletadas é aproximadamente nulo. Na 

prática, limitações de prazo e de recursos 

comumente associados ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa conferem à saturação teórica 

uma dimensão utópica: o que satura, realmente, é 

o pesquisador, frente às pressões que sofre 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 

253-254). 
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Vista sob outro prisma, é provável que a saturação teórica seja 

factível quando se interage com um conjunto de sujeitos com algumas 

semelhanças entre si. 

 

iii) Interação entre o pesquisador e a realidade dos sujeitos  

A grounded theory pode ser entendida como um método 

interpretativista e, por esse motivo, o papel do pesquisador não é inerte, 

mas sim central. A interação entre o pesquisador e a realidade dos 

sujeitos é tamanha a ponto de ela só existir quando ambos a enxergam e 

consentem, para então reconstruí-la e recontá-la. O resultado é o 

reconhecimento da mútua criação de conhecimento (CHARMAZ, 

2000). 

 
A teoria simplesmente não emerge dos dados, mas 

da interação do pesquisador com esses dados. A 

circularidade inerente ao método faz com que as 

interpretações sejam orientadas pelos dados, e 

esses pelas interpretações. A grounded theory é 

um processo de propor e checar (BANDEIRA-

DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 254). 

 

Em outras palavras, a grounded theory é uma sistematização da 

pesquisa qualitativa (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006), cujo 

resultado final, uma teoria substantiva, é um consenso de interpretações, 

ou seja, uma construção com as vozes dos envolvidos e a do pesquisador 

(RENNIE, 1998). Nesse sentido, Charmaz (2000) destaca a 

singularidade de cada teoria substantiva gerada, tendo em vista ser um 

determinado pesquisador a identificar um fenômeno, dentre os vários 

possíveis em uma mesma área substantiva, para explicar a interação 

social dos indivíduos. 

Para fornecer uma explicação sobre o comportamento coletivo de 

um grupo em um contexto, "o pesquisador deve ser capaz de evitar 

pressupostos e ser levado por eles durante o processo interpretativo. O 

pesquisador deve ser flexível e manter a mente aberta a novos insights" 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 254). Strauss e Corbin 

(2008) listam seis características que um pesquisador deveria apresentar 

em uma pesquisa que utiliza a grounded theory: 

– habilidade de distanciar-se dos dados e analisar criticamente a 

situação;  

– habilidade de reconhecer tendências de viés de suas 

interpretações;  
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– habilidade de pensar abstratamente;  

– habilidade de ser flexível e aberto às críticas construtivas;  

– sensibilidade às palavras e ações dos respondentes;  

– uma lógica de absorção e de dedicação ao processo de pesquisa.  

 

Ao avaliar a qualidade que a teoria substantiva deve possuir, o 

pesquisador necessita, de acordo com Strauss e Corbin (2008), verificar 

se a mesma atende as seguintes características: a) coerência com a 

realidade dos indivíduos; b) compreensão pelos envolvidos; c) o grau de 

generalização para explicar variações da ocorrência do fenômeno; e, d) 

controle na previsão das ações coletivas. Para Suddaby (2006), a 

intensidade e a continuidade da interação entre pesquisador e dados 

condicionam a qualidade da pesquisa baseada nas orientações 

metodológicas da grounded theory. 

Sobre isso, Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) salientam que o 

método de pesquisa deve ser adequado aos pressupostos das 

comparações constantes e a teoria gerada deve possuir critérios, cada um 

com contribuições específicas para a qualidade, conforme ilustra o 

Quadro 13: 

 
Quadro 13 - Critérios para avaliação da teoria substantiva 

Critérios Descrição Contribuição 

Grau de 

coerência 

As categorias da teoria devem 

ser inferidas dos dados e não de 

pressuposições do pesquisador. 

Garante uma das 

características 

principais da grounded 

theory: a compreensão 

da realidade dos 

indivíduos. 

Funcionalidade 

A teoria deve explicar as 

variações encontradas nos 

dados e fornecer compreensão 

acerca da ocorrência das 

interações sociais. 

Uma teoria substantiva 

funcional deve ser 

entendida como uma 

teoria útil para os 

envolvidos. 

Relevância 

A teoria deve emergir e ser 

fruto da sensibilidade teórica 

do pesquisador, que deve ser 

capaz de identificar a categoria 

central mais relevante para 

explicar o fenômeno. 

A relevância é 

verificada pelo 

reconhecimento 

imediato do significado 

da categoria central 

pelos envolvidos. 

Flexibilidade 

A teoria deve ser passível de 

modificação, permitindo que 

novos casos a enriqueçam com 

a introdução de novas 

Uma teoria substantiva 

deve estar aberta para o 

aprimoramento de seu 

poder explicativo. 



164 

 

propriedades e categorias. 

Densidade 

A teoria deve possuir poucas 

categorias-chave e um grande 

número de propriedades e 

categorias relacionadas. 

A densidade confere 

confiabilidade aos 

constructos da teoria. 

Integração 

Todos os constructos devem 

estar relacionados em torno de 

uma categoria central e 

expressos em termos de 

proposições derivadas de um 

esquema teórico. 

A integração evita a 

existência de falhas na 

lógica explicativa da 

teoria. 

Fonte: Scherman e Webb (1988) e Kerlin (1997) (apud BANDEIRA-DE-

MELLO; CUNHA, 2006, p. 256). 

 

Para garantir que os referidos critérios sejam atingidos por meio 

de uma boa prática de pesquisa é necessário utilizar algumas técnicas 

como: 

 
Quadro 14 - Técnicas utilizadas para garantir o alcance dos critérios de 

qualidade 

Técnica Descrição 

Triangulação 
Uso de múltiplas fontes de dados na busca por divergências 

que possam revelar novas facetas sobre o fenômeno. 

Ataque à 

teoria 

Verificação sistemática das proposições geradas, na busca de 

casos afirmativos e negativos. 

Checagem 

com os 

sujeitos 

A cada rodada de coleta e análise, os dados devem ser 

checados com os informantes. 

Longo tempo 

no campo 

Durante o período de investigação pode-se observar o 

comportamento dos informantes no seu contexto e identificar 

padrões de ação/interação. 

Amostragem 

em diferentes 

contextos 

Diferentes contextos incluem maior variação nas condições 

estruturais e nos padrões de interação social. 

Auditorias 

Os processos de pesquisa e de análise devem ser registrados 

para permitir que auditores possam resgatar o processo de 

interpretação do pesquisador. 

Fonte: adaptado de Guba e Lincoln (1982), Merriam (1998) e Strauss e Corbin 

(1998) (apud BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 257). 

 

O pesquisador, porém, deve estar atento aos tipos de pesquisa 

indicados para serem estudados pela grounded theory. Pesquisas que a 

envolvem ajustam-se a situações quando indivíduos lidam com um 
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contexto específico. Em sua essência, não é um problema de pesquisa 

que deve ser identificado, mas uma área substantiva (BANDEIRA-DE-

MELLO; CUNHA, 2006). 

 
Não existe, portanto, um problema a priori, pois 

não se conhece o que é relevante para os sujeitos 

envolvidos. O problema deverá emergir durante o 

processo de pesquisa. Não há resgates conceituais 

na literatura e o problema de pesquisa é 

essencialmente empírico: explicar como os 

sujeitos agem e reagem nessas situações 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 

260). 

 

Apesar de não haver resgates conceituais nem uma 

fundamentação teórica ou referencial teórico, o papel da teoria é 

importante. A grounded theory possui uma postura crítica para com a 

literatura existente, mas o pesquisador deve justificar por que escolheu a 

grounded theory: "geralmente porque existe uma lacuna na teoria 

existente que pode ser suprida por uma visão original construída a partir 

do ponto de vista dos envolvidos" (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 

2006, p. 260). A função da revisão da literatura é mostrar o gap de 

pesquisa "do modo como as relações, interações e associações sociais 

acontecem e que novas compreensões sinalizam, a partir dos 

significados que os sujeitos que as vivenciam são capazes de explicitar" 

(SANTOS et al., 2016). Há, portanto, que se ir às teorias para detectar e 

justificar a lacuna teórica para a qual se pretende construir uma teoria 

substantiva.  

A literatura existente também tem um importante papel na 

conclusão do trabalho científico, sendo utilizada ao final do processo 

para integrar-se ou contrastar com os resultados gerados (BANDEIRA-

DE-MELLO; CUNHA, 2006). "Resgatar a literatura nos relatórios, além 

de demonstrar o conhecimento acadêmico do pesquisador, contribui 

para validar, refinar e abranger o escopo da teoria" (STRAUSS; 

CORBIN, 2008, p. 52).  

Em última instância, com relação aos resgates conceituais na 

literatura, entende-se que tanto Glaser quanto Strauss e Corbin 

defendem o adiamento da revisão bibliográfica. Entretanto, a questão 

que merece ser esclarecida é a de que o pesquisador vai livre de 

parâmetros para o campo, ou seja, sem um quadro analítico (categorias, 

variáveis, etc.) e epistemológico a priori. Isso não quer dizer que o 
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pesquisador não precisa ter conhecimento da teoria. Até porque é 

praticamente impossível empreender pesquisa sem estar impregnado, 

contaminado pelas teorias existentes. O fato de o pesquisador não 

construir ou escolher um framework conceitual a priori não o exime de 

todo o seu referencial, do qual faz uso sem nem perceber. 

No desenvolvimento da grounded theory, o pesquisador deve 

entender alguns riscos e cuidados que precisa tomar. Um deles é o 

fechamento prematuro, "a decisão de concluir o projeto antes que a 

teoria substantiva seja desenvolvida completamente", que pode trazer, 

dentre outros prejuízos: (i) categorias conceituais sem fundamentação 

empírica, pouco desenvolvidas e distantes do ponto de saturação teórica; 

(ii) dificuldade em compreender o que é realmente relevante para os 

envolvidos, devido à pouca sensibilização teórica do pesquisador; e (iii) 

uma teoria substantiva com pouco poder explicativo, devido à 

interrupção prematura do processo circular coleta-análise e do processo 

de amostragem teórica (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 

261). 

Ao utilizarem a expressão 'sensibilidade teórica', Glaser e Strauss 

(1967) enfocaram a importância de dosar a aplicação mecânica e linear 

da técnica e os insights interpretativos e criativos do pesquisador. 

Sensibilização teórica pode ser solucionada com as sessões de análise 

em grupo. "Pesquisadores podem analisar em conjunto um mesmo 

projeto e monitorar suas interpretações para evitar vieses" 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 262). 

O pesquisador deverá acessar a organização mais de uma vez em 

virtude da circularidade entre coleta e análise. Na prática, sugerem-se, 

no mínimo, três entrevistados, para facilitar uma possível triangulação, 

porém isto depende sempre da qualidade dos incidentes selecionados 

(BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006). 

"Mesmo em estudos de caso simples, a teoria gerada pode 

explicar não somente os fenômenos daquela organização, mas deve ser 

geral o suficiente para incorporar futuras variações do fenômeno, 

quando outras organizações forem estudadas" (BANDEIRA-DE-

MELLO; CUNHA, 2006, p. 264). 

Grande parte das decisões importantes de um projeto de 

grounded theory é tomada ao longo do desenvolvimento do projeto, à 

medida que a teoria emerge do processo de pesquisa e da interação do 

pesquisador com os dados (CHARMAZ, 2000). 

Hopfer e Maciel-Lima (2008) elencam as etapas (Quadro 15) a 

serem respeitas no desenvolvimento da teoria a partir do uso da 

grounded theory, baseadas na obra pioneira de Glaser e Strauss (1967). 
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Quadro 15 - Etapas para o desenvolvimento da teoria substantiva a partir do 

uso da grounded theory 

Etapa Especificação Descrição 

1ª 

O pesquisador 

precisa tomar nota 

de todos os possíveis 

conceitos 

O pesquisador toma nota de todas as ideias 

ou impressões que surgirem no momento da 

coleta dos dados, ou seja, é feita uma pré-

análise após a coleta de cada dado, para que 

nenhuma percepção seja perdida. 

2ª 

A primeira coleta de 

dados envolve 

observação, 

entrevistas, grupos 

focais e outros. 

Recomenda-se que apenas depois de 

delinear a teoria a partir dos dados é que se 

busque por referências paralelas na 

literatura. 

3ª 

A codificação dos 

dados é que define 

as variáveis em 

categorias e suas 

propriedades. 

O processo de codificação é o resultado de 

fazer questionamentos sobre a natureza e a 

dimensão de cada conceito que se originar 

dos dados e compreender a interação social 

entre eles, construindo respostas provisórias 

para as categorias. 

4ª 

Buscar uma 

integração entre as 

categorias e suas 

propriedades. 

Nesta fase é importante fazer comparações 

sistemáticas entre similaridades e diferenças 

encontradas nos dados para criar as 

categorias. A categoria mais recorrente 

deveria ser utilizada como uma categoria 

principal dentro da pesquisa. 

5ª 

A teoria emergente 

deve ser delimitada, 

a partir das 

categorias principais 

que emergiram da 

pesquisa. 

Procura-se reduzir o número de categorias e 

tentar construir uma teoria mais simples e 

bem definida. 

6ª 

Quando um 

fenômeno é 

descoberto em um 

estudo de caso, 

devem-se buscar 

paralelos em outros 

estudos. 

Somente quando todas as categorias foram 

saturadas com os dados, inicia-se o processo 

de sorting, no qual se organiza logicamente 

as categorias e suas propriedades para 

depois começar a escrever sobre eles. 

7ª 

Selecionar as 

categorias baseadas 

nos relacionamentos 

e escrever sobre a 

teoria que emergiu 

delas. 

A grounded theory considera a etapa de 

escrever a teoria como parte integrante do 

processo de pesquisa, significando que, a 

qualquer momento, o pesquisador pode 

retornar aos dados ou ao campo para coleta 

e/ou análise dos dados ou novos dados. 
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8ª 

Validar as ideias da 

teoria utilizando 

uma amostragem 

teórica. 

Para tanto, a população deveria ser 

selecionada para coincidir com as variáveis 

codificadas. As características dessa 

população deveriam combinar com as 

fontes de dados. 

Fonte: adaptado de Glaser e Strauss (1967 apud HOPFER; MACIEL-LIMA, 

2008). 

 

Por fim, mas não menos importante, é de salientar que Charmaz 

(2009) faz uma atualização das diretrizes básicas propostas por Strauss e 

Corbin (2008). Para a autora, a grounded theory deve ser encarada como 

um conjunto de princípios e práticas, e não como um pacote de regras, 

receitas e exigências metodológicas. Ao invés de prescrições rígidas, a 

grounded theory enfoca diretrizes flexíveis. Além disso, Charmaz 

(2009) rechaça a ideia da ―descoberta" da teoria, como se ela surgisse 

dos dados. Ela defende que a teoria constitui-se de construções da 

realidade.  

Quando utilizada na forma de diretrizes rígidas, a grounded 

theory gera uma teoria com alcance limitado, pois, apesar de ter 

consistência interna, seu aspecto crítico fica prejudicado haja vista não 

se correlacionar, tampouco dialogar, com o mundo (globalização). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS 

DADOS 

 

Feita a explanação conceitual dos pressupostos interpretativistas 

da grounded theory, passa-se a analisar o uso desses princípios pelo 

presente estudo.  

A grounded theory apresenta alguns aspectos que são 

determinantes para o método, dentre os quais Klock (2014) lista os 

seguintes: i) amostragem dirigida à construção da teoria; ii) coleta e 

análise de dados simultâneas; iii) construção de códigos e categorias 

analíticas a partir dos dados; iv) método da comparação constante 

durante cada etapa da análise; v) redação de memorandos; vi) avanço no 

desenvolvimento da teoria em cada passo da coleta e análise de dados; e 

vii) revisão bibliográfica após desenvolver uma análise independente. 

Tais procedimentos serão mais bem explicados no transcorrer deste 

tópico.   
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3.3.1 Do planejamento da pesquisa à imersão no campo empírico 

 

A grounded theory denomina de amostragem teórica o caminho 

percorrido pelo pesquisador na construção da teoria. Seu objetivo 

consiste em "maximizar as oportunidades de obtenção de dados para 

auxiliar na explicação das categorias, em termos de suas propriedades e 

dimensões, visando o desenvolvimento conceitual e teórico" (BAGGIO; 

ERDMANN, 2011, p. 180). Para tanto, a amostragem não é determinada 

previamente à investigação, e sim desenvolvida durante o processo de 

pesquisa, período no qual amostragem e análise devem ocorrer 

sequencialmente (STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009; 

DANTAS et al., 2009; BAGGIO; ERDMANN, 2011).  

 
A amostra do estudo é constituída por grupos 

amostrais. [...] O grupo amostral deve ser 

representativo e relevante quanto ao propósito de 

investigação, sendo ajustado pelo investigador ao 

longo do estudo com base nas hipóteses 

levantadas e necessidades de investigação do 

fenômeno [...] (STRAUSS; CORBIN, 1990, 2002, 

2008 apud BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 180).  

 

Neste contexto, "a análise guia a coleta dos dados, determinando 

quais serão os próximos grupos amostrais" e, consequentemente, qual 

será o tamanho da amostra, o que pode levar ao prolongamento da 

pesquisa até o alcance da saturação teórica, ápice do estudo (STRAUSS; 

CORBIN, 2008; BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 180). 

Em resumo, "os dados coletados e as análises sucessivas 

nortearão tanto o quantitativo de participantes em cada grupo amostral 

como a inclusão de novos grupos" ao processo. Em assim sendo, até 

mesmo a composição do "primeiro grupo amostral se define no percurso 

do processo de entrevistar e analisar até emergir as hipóteses" 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 180).  

Destarte, o conhecimento prévio do problema de pesquisa 

permitiu determinar somente alguns participantes do primeiro grupo 

amostral. Os demais foram sendo escolhidos conforme indicação da 

própria amostragem teórica, portanto, no decorrer da coleta e análise dos 

dados. 

Ainda na fase de planejamento da pesquisa, convencionou-se que, 

para comporem os grupos amostrais, as empresas nacionais da indústria 
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de transformação, que teriam informantes selecionados, deveriam se 

enquadrar no seguinte perfil: 

i) porte da empresa – preferencialmente, grande porte, 

definido pelo número de empregados, 500 ou mais, de 

acordo com critério do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2015); 

ii) empresa nacional – o capital empregado na empresa deve 

ser predominantemente nacional; 

iii) solidez – a solidez no mercado pode ser evidenciada pelo 

tempo de atuação, que se julga adequado, ser maior que 30 

anos, pois representa uma geração de praticantes; 

iv) destaque no setor e focal na cadeia de suprimentos – 

preferencialmente, ser líder ou figurar entre as líderes do 

seu setor, bem como exercer grande influência sobre os 

componentes de sua cadeia de suprimentos, por ser o elo 

mais forte e definir os requisitos para fornecimento; e 

v) empresa com intensa interação ambiental – devido a 

características próprias da atividade, seus sistemas de 

gestão e suas práticas organizacionais são expressivamente 

exigidos na lida com as questões ambientais.  

Diante disso, o setor de frigoríficos despertou interesse pelo fato 

de preencher os critérios para inclusão no estudo, mas também por se 

destacar no cenário do agronegócio brasileiro. Trata-se de segmento 

com destacada importância econômica, em especial na geração de 

trabalho e renda. Mas é preciso atentar, igualmente, para o elevado 

consumo de água e de insumos e para os dejetos que afetam 

drasticamente o meio ambiente e a qualidade de vida de gerações 

futuras, fatores típicos de um sistema de produção confinado. Razões 

consideradas pertinentes para a escolha da agroindústria de carnes como 

lócus de pesquisa para estudar a gestão da sustentabilidade. 

Antes da imersão no campo empírico, foi estabelecido que os 

informantes devessem se ajustar às seguintes condições: participar da 

tomada de decisões relativa à sustentabilidade na área de produção; e ter 

experiência na empresa. Com relação à primeira condição, foram 

convidados informantes cujas atribuições na empresa estão vinculadas, 

de preferência simultaneamente, às ações de produção e de 

sustentabilidade, como, por exemplo, diretores, gerentes e/ou 

supervisores. O direcionamento inicial para diretores e gerentes foi 

motivado pelo fato desses profissionais serem os atores envolvidos no 

processo decisório em que se definirá o que e como fazer. Sem o 

engajamento da alta administração e dos departamentos de uma unidade 
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industrial, é difícil conseguir operacionalizar estratégias conducentes à 

sustentabilidade. Quanto à segunda condição, buscaram-se informantes 

que têm participado ou detêm conhecimento da trajetória em 

sustentabilidade da empresa, meio pelo qual se busca o balanceamento 

entre diferentes questões no sistema produtivo. 

Novos grupos amostrais podem ser buscados em campos de 

coleta de dados distintos, se a análise dos dados, em um processo 

anterior, apontar para isso (DANTAS et al., 2009; BAGGIO; 

ERDMANN, 2011). O que significa que não é a condição do sujeito que 

vai determinar a mudança de grupo amostral. Os grupos emergem de um 

processo com base em quem os dados forem revelando como 

informantes em potencial para a compreensão do fenômeno. Nesse 

sentido, a coleta de dados em situações e junto a sujeitos com 

características e práticas diferenciadas contribui para enriquecer os 

significados em torno do fenômeno e, consequentemente, ampliar o 

poder explicativo da teoria, haja vista que diferentes contextos incluem 

maior variação nas condições estruturais e nos padrões de interação 

social (GLASER; STRAUSS, 1967; STRAUSS; CORBIN, 2008; 

BAGGIO; ERDMANN, 2011). Seguindo as orientações dos autores, foi 

intenção do presente estudo que os participantes dos grupos amostrais 

sejam de empresas de um mesmo setor industrial, mas não somente de 

uma, motivo pelo qual três grandes frigoríficos foram as estruturas de 

produção onde se buscou uma explicação de como ocorre a gestão de 

operações sustentáveis. 

Já nas primeiras entrevistas, percebeu-se que a abrangência do 

fenômeno investigado extrapola a esfera de atuação dos gestores da área 

de produção, integrando o trabalho de profissionais incumbidos de tratar 

com funcionários, fornecedores, criadores de animais, órgãos 

governamentais, entre outros partícipes da indústria frigorífica. Assim, 

além de gestores do grupo amostral produção (GAP) e do grupo amostral 

sustentabilidade/ambiental (GAS/A), a amostra do estudo foi composta 

de gestores de áreas ligadas, direta ou indiretamente, à produção 

(GA∈P)
43

 e da área encarregada da relação com a cadeia de integração 

agropecuária (GAAgro). O Quadro 16 oferece detalhes sobre as 

entrevistas realizadas com 17 gestores de grandes frigoríficos 

brasileiros. 

 

                                                        
43

 O grupo amostral ligado à produção (GA∈P) compõe-se de gestores das áreas 

de inovação, suprimentos, controle da qualidade, exportação, comunicação 

social e administração.  
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Quadro 16 - Detalhamento das entrevistas 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Quanto ao tipo de registro utilizado na busca dos dados, 

destacaram-se as entrevistas em profundidade, realizadas com base em 

um roteiro semiestruturado, previamente elaborado. As questões foram 

abertas, permitindo ao entrevistado expressar-se livremente sobre o 

tema, ao mesmo tempo em que possibilita ao pesquisador aprofundar-se 

em pontos que julgar relevantes. Foi solicitada permissão para gravar as 

entrevistas. As falas foram, então, transcritas e validadas junto aos 

informantes, a cada rodada, para depois serem analisadas.  

Tendo em vista que o instrumento de coleta de dados pode sofrer 

mudanças no foco das questões, a fim de buscar a compreensão da 

realidade investigada (DANTAS et al., 2009), elaborou-se um roteiro de 

pesquisa (Apêndice A), contendo perguntas orientadoras, para as 

primeiras entrevistas com os participantes. Com o avanço do 

entendimento acerca do fenômeno em questão, as perguntas tornaram-se 

mais específicas e refinadas, como bem salientam Strauss e Corbin 

(2008), de tal modo que o roteiro seguido nas últimas entrevistas 

(Apêndice B) conteve mais perguntas em relação a sua versão inicial, as 

quais foram inseridas no decorrer dos ciclos de entrevistas. 

Quanto à programação utilizada nas entrevistas, no primeiro ciclo 

estas foram realizadas entre os meses de abril e julho de 2016; já o 

segundo ciclo de entrevistas, com informantes mais inteirados do 

processo, ocorreu em setembro de 2016; o terceiro ciclo de entrevistas 

foi realizado no mês de novembro de 2016; o quarto ciclo foi realizado 
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em janeiro de 2017, e o quinto ciclo, em direção à saturação teórica, 

veio a ser realizado na segunda quinzena de junho.  

Destaque-se que todas as entrevistas gravadas, 16 (dezesseis), 

foram degravadas (15 horas e 34 minutos) com transcrições realizadas e 

analisadas pela própria doutoranda, o que também demandou o 

dispêndio de tempo considerável que não pode ser simplesmente 

desconsiderado uma vez se tratar de um estudo de cunho qualitativo. 

Como a pesquisadora não tinha envolvimento prévio com o setor de 

frigoríficos, a própria julga que ter assumido a transcrição das 

entrevistas foi de suma importância para a análise das falas, pois a 

entonação da voz, permeada por momentos de exaltação e de hesitação, 

complementou a interpretação e aguçou a sensibilidade teórica.   

A caracterização dos entrevistados, com ênfase no cargo ocupado 

atualmente no frigorífico e nas principais funções a ele atribuídas, 

encontra-se registrada no Quadro 17. 

 
Quadro 17 - Caracterização dos gestores entrevistados 
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 Natureza das 

operações que 

se encontram 

sob sua 
responsabilidade 

Descrição da função 

Alfa 
Analista 

ambiental 

14 

anos 

Sul (unidade 

produtiva) 

Aves (frango e 

peru) e 

industrializados 

derivados. 

- Monitoramento dos 

resíduos ao longo da 

cadeia produtiva; 

- Auditoria em empresas 

que prestam serviços de 

tratamento e destinação 

dos resíduos; 

Beta 
Analista de 

exportação44 

5 

anos 

Sudeste 

(corporativo) 

Carne bovina in 

natura 

Responsável pelo pós-

venda da exportação 

para a Europa, que 

inclui atividades como: 

a abertura de contrato, a 

alocação em uma 

unidade produtiva, o 

contato com o cliente e a 

garantia do 

cumprimento de todos 

os asteriscos do 

contrato. 

Charlie Gerente de 25 Sul Abate e - Gerenciamento da 

                                                        
44

 Assumiu este cargo há 2 (dois) ano. Nos 3 (três) anos anteriores, ocupou o 

cargo de Analista de Planejamento e Controle de Produção. Portanto, as 

informações prestadas por Beta englobam a experiência acumulada em 

ambos os cargos. 



174 

 

comunicação 

social 

anos (corporativo) industrialização 

de aves e 

suínos; 

produção de 

leite, massas e 

rações para 

animais. 

comunicação interna na 

empresa; 

- Gerenciamento 

institucional da marca 

junto aos stakeholders. 

Delta 

Supervisora de 

controle da 

qualidade 

4 

anos 

Norte 

(unidade 

produtiva) 

Abate e desossa 

de bois; 

produção de 

carne in natura. 

- Verificar se a linha de 

produção está atendendo 

o padrão de qualidade 

(especificações 

acordadas entre o cliente 

e a área comercial da 

empresa), bem como os 

requisitos legais dos 

mercados/países para os 

quais se está 

produzindo; 

- Verificar a 

conformidade da 

documentação desde a 

chegada dos animais na 

fábrica até a expedição 

dos produtos, passando 

pelo recebimento de 

insumos; 

- Verificar a adequação 

de questões sanitárias, 

de higienização, de 

segurança alimentar e de 

boas práticas de 

produção. 

Echo 
Analista 

ambiental 
- 

Sul (unidade 

produtiva) 

Abate e 

industrialização 

de frango 

Responsável técnica 

pelas estações de 

tratamento de efluentes. 

Seu trabalho envolve o 

atendimento aos 

requisitos legais 

aplicáveis e a busca de 

alternativas para 

minimizar os prejuízos 

ao meio ambiente. 

Foxtrot 

Gerente de 

pesquisa e 

desenvolvimen 

to 

16 

anos 

Sul 

(corporativo) 

Abate e 

industrialização 

de aves e 

suínos; 

produção de 

leite, massas e 

rações para 

animais. 

- Desenvolver os 

produtos, conforme a 

solicitação do mercado, 

bem como o processo 

produtivo, por meio da 

introdução de novos 

materiais, de novas 

embalagens e de novas 

tecnologias, buscando a 

redução de custos e a 

competitividade frente 

ao mercado; 

- Desenvolver os 

fornecedores. 

Golf 
Gerente de 

operações 

23 

anos 

Sul 

(corporativo) 

Abate e 

industrialização 

de aves e 

suínos; 

produção de 

- Planejamento, 

Programação e Controle 

da Produção 

Agropecuária 

(PPCPAgro): evolve os 
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leite, massas e 

rações para 

animais. 

pedidos de ração para os 

produtores, o alojamento 

dos aviários, a coleta 

dos suínos e das aves, 

entre outras questões; 

- Planejamento e 

Controle da Produção 

(PCP): planejamento de 

produção (Plano Mestre 

de Produção) para todas 

as unidades da empresa, 

bem como análise do 

mix de produção; 

- Atendimento às 

demandas comerciais, 

desde o atendimento da 

logística agropecuária, 

até o atendimento ao 

cliente final, seja interno 

ou externo. 

Hotel 
Supervisor de 

produção 

10 

anos 

Sul (unidade 

produtiva) 

Industrializados 

de aves 

- Monitoramento do 

processo produtivo e de 

suas melhorias; 

- Envolvimento com o 

pessoal por meio de 

liderança e treinamento; 

- Acompanhar a 

execução das 

ferramentas e dos 

programas da 

companhia. 

Índia 

Coordenador 

dos programas 

de qualidade 

22 

anos 

Sul 

(corporativo) 

Abate e 

industrialização 

de aves e 

suínos; 

produção de 

leite, massas e 

rações para 

animais. 

- Trabalhar junto ao 

produtor a organização e 

a gestão das atividades, 

bem como o cuidado 

com os aspectos e 

impactos ambientais da 

propriedade rural; 

- Formar grupos de 

produtores para 

discutirem problemas e 

proporem melhorias; 

- Conceder um selo de 

garantia da qualidade 

para as propriedades 

rurais sustentáveis. 

Juliet 
Engenheira 

sanitarista 

14 

anos 

Sul 

(corporativo) 

Abate e 

industrialização 

de aves e 

suínos; 

produção de 

leite, massas e 

rações para 

animais. 

- Na parte estrutural: 

elaborar os projetos das 

novas fábricas e avaliar 

as necessidades de 

melhoria (ampliação) 

das unidades industriais 

em operação; 

- Na parte operacional: 

dar suporte às pessoas 

responsáveis pela área 

ambiental nas unidades 

industriais, por exemplo, 

indicando que insumo 

usar no processo e 

realizando testes para 
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monitoramento de 

efluentes. 

Kilo 

Especialista em 

desenvolvimen 

to de novos 

produtos 

22 

anos 

Sul (unidade 

produtiva) 

Industrializados 

de aves 

- Receber a demanda 

para um determinado 

produto do mercado 

(europeu); 

- Fazer o protótipo do 

produto conforme as 

especificações 

solicitadas pelo cliente; 

- Enviar para a 

aprovação pelo cliente. 

Lima 

Especialista 

agropecuário 

(coordenador 

do pilar 

relacionamento 

agropecuário da 

área de 

sustentabilidade 

agropecuária) 

17 

anos 

Sul 

(corporativo) 

Aves (frango e 

peru) e suínos. 

Responsável pela 

condução dos assuntos 

relacionados a contratos 

agropecuários (produção 

integrada), concessão de 

crédito (fomento 

agropecuário), 

relacionamento com o 

público relevante 

(produtores, 

associações, sindicatos, 

órgãos do governo...), 

comunicação, crises 

agropecuárias, meio 

ambiente agropecuário, 

programas de MDL, 

entre outros projetos. 

Mike 

Consultor 

agropecuário 

(especialista em 

métodos de 

trabalho para os 

extensionistas 

rurais) 

27 

anos 

Sul 

(corporativo) 

Aves (frango e 

peru) e suínos. 

- Ensinar o corpo de 

extensionistas rurais da 

companhia a trabalhar 

de uma maneira mais 

efetiva e produtiva, 

mostrando para os 

agricultores o que é 

mais adequado sob o 

ponto de vista da 

sustentabilidade; 

- Melhorar a qualidade 

dos serviços de extensão 

rural (assistência 

técnica). 

November 
Coordenador de 

suprimentos 

9 

anos 

Sul 

(corporativo) 

Aves (frango e 

peru), suínos e 

industrializados 

derivados. 

Coordena uma equipe 

responsável pela 

aquisição de energia e 

combustíveis, serviços 

agropecuários e serviços 

de industrialização 

(empresas que prestam 

serviços de tratamento e 

destinação de resíduos). 

Oscar 

Gerente de 

infraestrutura 

(gestão global 

das atividades 

de meio 

ambiente, 

excelência 

energética, 

utilidades, 

20 

anos 

Sul 

(corporativo) 

Aves (frango e 

peru), suínos e 

industrializados 

derivados. 

- Responsável pela área 

de utilidades (excelência 

energética), que 

gerencia o consumo e o 

uso das mais diversas 

formas de insumos 

energéticos (energia 

elétrica, combustíveis 

fósseis e vapor) na 
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florestas 

renováveis, 

manutenção 

industrial e 

processos de 

rendering) 

companhia; 

- Responde pelas 

atividades operacionais 

da companhia que se 

relacionam com o meio 

ambiente (p. ex., 

tratamento de água, de 

efluentes e de resíduos; 

atendimento à legislação 

ambiental; emissões 

atmosféricas, ruídos, 

gases; área florestal para 

produção de biomassa), 

a nível global; 

- Responsável pela 

manutenção industrial a 

nível global. 

Papa 
Supervisor 

administrativo 

13 

anos 

Sul (unidade 

produtiva) 

Abate e 

industrialização 

de suínos 

Coordena a gestão 

administrativa de uma 

unidade fabril, cujas 

atribuições abrangem as 

seguintes áreas: controle 

de materiais, gestão de 

contratos com terceiros, 

faturamento, 

contabilidade, segurança 

e medicina do trabalho, 

atração, 

desenvolvimento e 

administração de 

pessoas, tecnologia da 

informação e restaurante 

industrial. 

Quebec 
Gerente de 

unidade 

17 

anos 

Sul (unidade 

produtiva) 

Abate e 

industrialização 

de suínos 

- Monitorar os 

indicadores, controlar o 

orçamento e verificar o 

atendimento da parte do 

planejamento estratégico 

do frigorífico que cabe à 

unidade produtiva; 

- avaliar diversos 

assuntos da gestão da 

unidade, em conjunto 

com os supervisores; 

- envolver-se com o SIF 

(MAPA), com as 

auditorias, com as 

missões/visitas e com 

demandas relacionadas à 

legislação. 

Fonte: dados primários (entrevistas) e dados secundários (rede social de 

negócios) (2016, 2017). 

 

Puderam ser colhidas percepções de gestores corporativos e de 

gerentes e supervisores de unidades produtivas, o que possibilitou 

mesclar visões holísticas e pragmáticas. Ademais, dado o razoável 

tempo de empresa da maioria dos gestores entrevistados, cumpre 
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ressaltar que eles possuem uma ampla compreensão do sistema de 

produção, pois, para ascender ao cargo atual, desempenharam diferentes 

funções dentro do frigorífico. 

Para se inteirar melhor da realidade da indústria frigorífica e obter 

subsídios para as entrevistas com os gestores, a pesquisadora conversou 

com um grupo de ex-funcionários de frigoríficos, hoje membros do 

Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias de Carnes e Derivados de 

Chapecó – SINTRACARNES, como também com dois produtores que 

criam animais para negociá-los com dois dos três frigoríficos escolhidos 

para o estudo. Os roteiros de perguntas utilizados nas entrevistas com os 

membros do sindicato e com os produtores encontram-se nos Apêndices 

C e D, respectivamente. 

 

3.3.2 Da coleta e análise dos dados à saturação teórica 
 

O processo de pesquisa da grounded theory é permeado por 

atividades de indução e dedução. Conforme demonstra a Figura 18, o 

início da investigação deu-se com as questões iniciais dirigidas ao 

primeiro grupo amostral, resultando na primeira coleta de dados. Com a 

obtenção e análise destes dados, o processo de indução teve início, no 

qual as hipóteses foram descobertas, não antes, sendo "provisórias até 

serem comparadas com novos dados de entrevistas e observações, 

confirmadas, estendidas, modificadas ou desconsideradas". Nesse 

momento, novas questões surgiram em relação aos conceitos emergentes 

e suas relações, as quais foram usadas como roteiro para a nova rodada 

de entrevistas junto aos informantes. Esse retorno ao campo, "quando o 

pesquisador apreende as implicações derivadas das hipóteses [...] pelo 

procedimento de análise comparativa", caracteriza o processo de 

dedução. A coleta de dados foi efetuada até ocorrer saturação teórica, 

isto é, até que as análises adicionais não despertaram novos insights 

teóricos, não apontaram algo novo sobre uma categoria ou o novo que 

surgiu não contribuiu para a explicação do fenômeno naquele momento. 

Pode-se dizer, ainda, que a saturação teórica ocorreu quando a teoria ou 

o modelo teve um significativo grau de concordância com a realidade 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009; BAGGIO; 

ERDMANN, 2011, p. 180; MARCHI, 2014). 
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Figura 18 - Processo de pesquisa da grounded theory 

 
Fonte: Marchi (2014, p. 118). 

 

Percebe-se, portanto, que a coleta e a análise dos dados ocorreram 

em sequências alternadas. A coleta começou com a primeira entrevista, 

cuja análise conduziu à próxima entrevista. Foram os dados analisados 

que guiaram a coleta de dados, em um fluxo livre e criativo, no qual a 

pesquisadora transitou entre os tipos de codificação, denominados: 

aberta, axial e seletiva. Essas três etapas compõem uma abordagem 

estruturada e sistemática, apresentada por Strauss e Corbin, para o 

processo de análise. A técnica da comparação constante fundamenta-se 

em comparações entre diferentes partes dos dados e aplicou-se durante 

todo o processo de análise dos mesmos. O objeto do método 

comparativo constante é a integração da coleta, da transcrição e da 

análise de cada entrevista, para permitir que os registros de campo e sua 

interpretação conduzam a uma narrativa coletiva da qual emergem e vão 

sendo refinadas propriedades e categorias. Na Figura 19, mostra-se uma 

representação do processo de codificação, do nível de referência até o 

nível de categoria central. Convém lembrar que, durante a coleta e 

análise dos dados, a busca de informações na literatura foi limitada para 

não influenciar/desviar a percepção da pesquisadora na descoberta dos 

conceitos emergentes dos dados (STRAUSS; CORBIN, 2008; 

CHARMAZ, 2009; BAGGIO; ERDMANN, 2011; SANTOS et al., 

2016). 
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                  Figura 19 - Representação do processo de codificação 

 

 
  Fonte: Marchi (2014, p. 124). 

 

Como se vê na Figura 19 e consoante a Strauss e Corbin (2008), o 

processo de pesquisa da grounded theory envolve, basicamente, 

"conceituar e reduzir dados, elaborar categorias em termos de suas 

propriedades e dimensões e relacionar as categorias por meio de 

hipóteses ou de declarações de relações, utilizando-se para isso os 

processos de codificação aberta, axial e seletiva" (BAGGIO; 

ERDMANN, 2011, p. 179). 

Na codificação aberta, primeira etapa da análise, a pesquisadora 

realizou uma leitura minuciosa dos dados brutos (microanálise) e, a 

partir das palavras, frases ou parágrafos, que tiveram sentido por si só, 

refletiu, comparou e conceitualizou cada fragmento da entrevista 

(incidente), formando os códigos preliminares (códigos substantivos). 

Recomenda-se que a forma de apresentação dos códigos seja em 
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expressões que sigam o formato: verbo no gerúndio + ação + adjetivo 

(p. ex., realizando ações intersetoriais). "A codificação com utilização 

do gerúndio facilita o entendimento de processo, de sequência, de ação", 

que a grounded theory, como processo social, representa (GLASER, 

1978 apud BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 181). A menos que tenham 

significado para a compreensão do fenômeno, não se deve codificar 

exemplos, metáforas ou histórias fora do contexto. Foram os códigos 

preliminares que determinaram as categorias, que representam 

fenômenos, em suas propriedades – "características gerais ou específicas 

de uma categoria, que define e dá significado" - e dimensões – 

"localização de uma propriedade" (STRAUSS; CORBIN, 2008; 

DANTAS et al., 2009; BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 182). 

Objetivando explicitar a primeira fase do processo de 

codificação, o Quadro 18 apresenta o recorte de uma entrevista e os 

códigos preliminares que formam elaborados da fala do entrevistado. 

 
Quadro 18 - Codificação aberta 

Conteúdo da 14° entrevista 
Códigos 

preliminares 

Do outro lado, a gente tem uma parte, que eu acho que 

a gente tá começando, mas que está bem difundida 

também, que é a parte social dentro das indústrias; nós 

temos os comitês de investimento social em cada uma 

das unidades; o que a gente está trabalhando um pouco 

mais agora é expandir o raio da empresa, teve uma 

época que as unidades se fecharam muito, teve uma 

época atrás que as unidades eram a comunidade, teve 

uma época que as unidades se fecharam e esqueceram 

a comunidade; e agora a gente está tentando voltar um 

pouco do que era atrás, de influenciar a comunidade 

no entorno das unidades. Criaram-se comitês dentro 

das unidades, que são os comitês de investimento, 

onde tem o presidente do comitê de investimento, 

respondem tudo para o instituto (nome da empresa); 

matricialmente também, claro, tem uma estrutura 

dedicada para isso. E esses comitês promovem ações 

em creche, ações de meio ambiente de limpar rio, de 

plantar árvore, de soltar alevino no rio, etc.; e isso hoje 

está caminhando, a gente vê que está ganhando muita 

força, os comitês estão ganhando força, a empresa está 

botando bastante dinheiro nisso, para começar a 

melhorar a imagem da empresa no entorno onde ela 

trabalha. Então praticamente da parte de 

- Melhorando a 

imagem da 

empresa mediante 

inserção na 

comunidade;  

- Contando com 

estruturas 

dedicadas para 

investimento 

social; 

- Contando com 

programas 

voltados à 

sustentabilidade; 

- Elaborando metas 

e indicadores que 

promovam a 

redução no 

consumo dos 

recursos naturais e 

a conformidade 

legal; 

- Solicitando 

informações sobre 
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sustentabilidade que eu vejo, na parte de meio 

ambiente e de recursos naturais, a gente está muito 

bem estruturado, acho que melhor do que muitas 

empresas aí, porque a gente tem indicador, a gente 

consegue medir hoje; se tu perguntar para qualquer 

analista de meio ambiente: quais são os teus 

indicadores? Ele vai ter na ponta da língua; e se você 

quiser buscar informação aqui no nosso corporativo, 

você consegue saber como que está a estrutura, como 

que está o resultado de meio ambiente de cada uma 

das empresas. O que eu acho que a gente precisaria 

evoluir: o mundo se move muito rápido, e essa 

questão do aquecimento global, carbono, etc., é uma 

coisa que tá muito latente; todo mundo tá assumindo 

redução de emissão de gás de efeito estufa, etc., e a 

gente ainda não tomou uma posição; a gente até tem 

um relatório de emissão de carbono, que faz parte do 

GHG, é protocolado, a gente faz essa divulgação aí, 

porém a gente não tem meta de emissão bem definida 

ainda; então acho que isso a gente precisa evoluir mais 

na parte de sustentabilidade. 

a situação das 

questões 

ambientais 

internas; 

- Buscando 

atualização 

constante para 

acompanhar as 

mudanças sociais; 

- Declarando ao 

mercado a adoção 

de 

comportamentos 

convencionados 

pelo mesmo. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A segunda etapa da análise é denominada axial porque ocorreu ao 

redor de um eixo, interligando as categorias às suas propriedades e 

dimensões (subcategorias) e formulando explicações precisas e 

completas sobre os fenômenos ou, se pode dizer também, formando 

categorias densas, bem desenvolvidas e relacionadas. O uso de questões 

– como ocorre, quando ocorre, onde ocorre, por que ocorre, quem 

provoca, quais as consequências, etc. – auxiliou a pesquisadora no 

reagrupamento dos dados e na explicação do fenômeno, identificando 

suas propriedades e dimensões, que determinam as categorias. Além 

disso, ajudou a pesquisadora a pensar sobre os próximos sujeitos a 

entrevistar ou que perguntas adicionais ou observações fazer 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; BAGGIO; ERDMANN, 2011). 

O entendimento das categorias construídas foi aprofundado à 

medida que elas foram comparadas, relacionadas e interconectadas. Para 

a condução da investigação e o desenvolvimento da teoria, a 
pesquisadora contou com o apoio de um ‗modelo analítico‘ ou ‗modelo 

paradigmático de verificação‘. "Uma perspectiva que organiza e explica 

as conexões emergentes, que ajuda o pesquisador a pensar sobre os 

dados sistematicamente, relacionando-os de forma a integrar estrutura 

[contexto] e processo [dinâmica das ações]" (BAGGIO; ERDMANN, 
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2011, p. 182). Buscando estabelecer relações entre as categorias, o 

modelo envolve, respectivamente, fenômeno, contexto, condições, 

estratégias de ação/interação e consequências, como esboça a Figura 20. 

É importante destacar, desde logo, que o ‗modelo analítico‘ foi 

empregado apenas como uma lente ou um modo de pensar e ver a 

realidade, e não como uma forma ou um molde onde os dados foram 

encaixados (STRAUSS; CORBIN, 2008; DANTAS et al., 2009; 

BAGGIO; ERDMANN, 2011; MARCHI, 2014; SANTOS et al., 2016). 

 
Figura 20 - Modelo analítico 

 
Fonte: adaptada de Strauss e Corbin (2008) e Baggio e Erdmann (2011). 

 

O ‗modelo analítico‘ é composto, basicamente, por condições, 

ações/interações e consequências. "As condições derivam do contexto 
ou de agentes intervenientes" (MARCHI, 2014, p. 124) e "explicam por 

que e como as pessoas respondem ao fenômeno" (SANTOS et al., 2016, 

p. 6). Já "as ações/interações podem ocorrer deliberadamente para 

solucionar um problema ou como um tipo de rotina ou hábito". E, "as 

consequências são os efeitos resultantes das ações/interações" 
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(STRAUSS; CORBIN, 2008; MARCHI, 2014, p. 124-125). Marchi 

(2014, p. 125) interpretou este modelo sob a ótica dos sistemas 

complexos, o que o ajudou a compreender "o conjunto de categorias 

emergentes como um sistema de ação, composto de subsistemas que 

interagem entre si e com o ambiente, influenciando e sendo 

influenciados mutuamente" e pelo conjunto de condicionantes internos e 

externos ao seu redor (Figura 21). Assim, na análise da estrutura e do 

processo usam-se algumas questões que definem as ações e as 

compreensões dos sujeitos no contexto estudado, cujas conexões 

permitem atingir a codificação seletiva, terceira etapa da análise, na qual 

se origina a categoria ou ideia central do estudo (CHARMAZ, 2009; 

BAGGIO; ERDMANN, 2011). 

 
Figura 21 - Modelo analítico sob a ótica dos sistemas complexos 

 
Fonte: adaptada de Marchi (2014). 

 

Na codificação seletiva, o pesquisador percebe, a partir das 

categorias e suas relações sistemáticas, o surgimento de uma possível 

categoria central, que é sucedido pela descrição de conceitos em termos 

de atributos, com o objetivo de especificar o conteúdo das categorias. 

Chega-se, deste modo, "ao grau mais elevado de abstração dos dados", 

quando as "categorias são integradas e refinadas para formar um 

esquema teórico explicativo maior" (BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 

183). Os resultados da pesquisa assumem a forma de teoria substantiva 
ou modelo conceitual explicativo, denotando uma teoria circunscrita ao 

contexto, cujos conceitos vão se abstraindo à proporção que se 

distanciam dos dados (BAGGIO; ERDMANN, 2011; SANTOS et al., 

2016).  
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De uma forma simplificada, o Quadro 19 procura mostrar o que 

se seguiu ao exemplificado no Quadro 18. Após os códigos terem sido 

avaliados por similaridades e diferenças, houve a configuração de 

agrupamentos de códigos (coluna da esquerda). À medida que se 

progredia na análise, novas comparações e interpretações sustentaram o 

processo de conceitualização. Trata-se, explica Sousa (2008), de uma 

abstração gradual dos códigos, dando origem às categorias e 

subcategorias (coluna do meio). Na análise seletiva, utilizou-se "de 

maior nível de abstração e de aprofundamento das interpretações" 

(SOUSA, 2008, p. 125) na busca de conexões e relações, bem como de 

interconexões e inter-relações, entre categorias e subcategorias, 

culminando na construção de conceitos (coluna da direta) 

representativos e explicativos do fenômeno ou categoria central. 

 
Quadro 19 - Agrupando códigos em categorias e tecendo conceitos 

CODIFICAÇÃO AXIAL 
CODIFICAÇÃO 

SELETIVA 

Agrupando os códigos 
Subcategorias e 

categorias 
Conceitos 

- Indicando o 

reconhecimento da 

comunidade como 

retorno sobre os 

projetos sociais; 

- Melhorando a imagem 

da empresa mediante 

inserção na 

comunidade; 

- Percebendo que a 

comunidade expressa 

seu reconhecimento 

por meio da compra de 

produtos da marca. 

Imagem 

corporativa – 

efeito da categoria 

'conviver com as 

comunidades 

próximas'. 

As ações e as interações da 

categoria 'conviver com as 

comunidades próximas' 

estão produzindo efeitos 

para a imagem corporativa, 

que, influenciada 

positivamente pela atuação 

dos frigoríficos nas 

comunidades adjacentes, 

repercute na decisão de 

compra das pessoas a favor 

de produtos das marcas 

dessas empresas 

(Proposição 18c). 

- Elaborando metas e 

indicadores que 

promovam a redução 

no consumo dos 

recursos naturais e a 

conformidade legal; 

- Apontando que a 

maioria das metas 

depende do volume de 

produção. 

Definindo metas e 

indicadores de 

meio ambiente e de 

consumo dos 

recursos naturais – 

ação da categoria 

'pensar 

estrategicamente a 

sustentabilidade'. 

A categoria 'pensar 

estrategicamente a 

sustentabilidade' está 

constituída por ações para 

definir metas e indicadores 

que promovam a redução 

no consumo dos recursos 

naturais e a conformidade 

legal (Proposição 2d). 
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- Evoluindo as 

tecnologias e práticas 

sustentáveis consoante 

às exigências do 

mercado; 

- Cumprindo metas de 

melhorias anuais por 

exigência do mercado; 

- Declarando ao 

mercado a adoção de 

comportamentos 

convencionados pelo 

mesmo. 

Exigências e 

expectativas do 

mercado – 

Condicionante 

(externo) da 

categoria 'pensar 

estrategicamente a 

sustentabilidade'. 

A categoria 'pensar 

estrategicamente a 

sustentabilidade' está sendo 

condicionada pelas 

exigências e expectativas 

do mercado, levando o 

frigorífico a declarar a 

adoção de comportamentos 

institucionalizados pelo 

mercado e, assim, 

antecipar-se às cobranças 

(Proposição 1b). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Portanto, a grounded theory se propõe a gerar conceitos 

articulados e densamente desenvolvidos, transpondo a construção de 

categorias. Neste contexto, o ordenamento conceitual vem a ser a 

organização dos dados em categorias segundo suas propriedades e 

dimensões ou, em suma, um precursor da teorização. Entretanto, ele não 

é suficiente para conectar as categorias e formar um esquema teórico 

integrado. Teorizar é um processo longo, que implica não apenas 

conceber ou intuir ideias em um esquema lógico, sistemático e 

explanatório, mas também desenvolver declarações de relações 

(proposições) para explicar determinado fenômeno, por isso vai além do 

ordenamento conceitual. Dentre as proposições, há a possibilidade de 

extrair estratégias ou guias de boas práticas para aplicar na realidade 

(SOUSA, 2008; STRAUSS; CORBIN, 2008).  

Ainda com relação às técnicas analíticas, é importante destacar os 

memorandos e os diagramas, que auxiliaram a pesquisadora a se 

distanciar "dos dados brutos, elevando o nível de abstração das ideias, 

direcionando a codificação e possibilitando visualizar modos de 

conceitualização" (STRAUSS; CORBIN, 2008; BAGGIO; ERDMANN, 

2011, p. 183).  

Os memorandos ou memos são registros informais dos produtos 

da análise, escritos pelo pesquisador. Seu conteúdo pode resumir-se a 

poucas ideias ou frases produtivas e devem ser datados e de fácil 
localização. A função usual do memorando é atuar como lembrete ou 

fonte de informação, no qual podem ser encontradas as hipóteses, 

fornecendo assim direções para o pesquisador (STRAUSS; CORBIN, 

2008; BAGGIO; ERDMANN, 2011). São expostas, no Quadro 20, duas 

notas reflexivas (memorandos) elaboradas como processo de 
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interpretação dos dados e, consequentemente, de construção dos 

conceitos. Outros memos podem ser vistos no Apêndice F, associados a 

códigos. 

 
Quadro 20 - Memorandos criados no processo de teorização 

Memorando criado em 24/09/2016 referente às categorias 'pensar 

estrategicamente a sustentabilidade' e 'comportamento dos gestores' 

 

O temor em incorrer em penalizações propulsiona a inclinação/disposição 

para agir em prol de questões ambientais e sociais. 

O discurso inicia-se com "se não é bom para o meio ambiente ou pra a 

sociedade" e não por "se é melhor para o meio ambiente ou pra a sociedade". 

A incomodação que surge, neste momento, é: tomar-se-ia alguma medida, 

caso essas questões não oferecessem risco para a continuidade das operações? 

Parece-me que elas (questões ambientais e sociais) são privilegiadas em duas 

situações: i) quando elas coadunam com ganhos econômicos ou ii) quando 

elas podem afetar, direta ou indiretamente, as operações/finanças da empresa. 

Em simples palavras, elas "têm vez" quando ajudam nos ganhos (podendo-se 

ir além da legislação) ou são "trabalhadas" para não causarem perdas (postura 

reativa de atendimento à legislação). Ou seja, nada é feito sem uma intenção, 

sem um interesse de benefício próprio/organizacional, o que é um 

comportamento típico do ser humano (de preferência, age para ganhar ou, 

senão, age para não perder). 

A sustentabilidade na prática não é idealizada como, muitas vezes, nos quer 

fazer crer a literatura, ela é pretenciosa/deliberada/racionalizada (ganha 

expressão em ações intencionais, cercadas de interesses). 

 

Memorando criado em 27/09/2016 referente às categorias 'agir para a 

sustentabilidade' e 'comportamento e conhecimento técnico das pessoas' 

 

Na fala da Charlie (V1), aparece muito forte a questão do comprometimento 

das pessoas. Os recursos financeiros e, consequentemente, equipamentos e 

tecnologias mais limpas são importantes e necessários (mas não suficientes) 

para a redução do consumo, para o aproveitamento dos recursos, mas, se as 

pessoas não estiverem comprometidas (e isso vai além do treinamento) a 

sustentabilidade fica comprometida, ela fica parcialmente incorporada. Além 

disso, teve a questão de capacitar o pessoal para trabalhar com tecnologias 

menos poluentes, mais avançadas. Então, se o fator humano não está bem 

preparado, a tecnologia por si só não será eficaz. Mostra, novamente, 

dependência das pessoas para fazer as questões confluírem. Uma coisa leva a 

outra, recursos (capital e humanos) sendo bem aplicados levam a resultados 

econômicos e socioambientais, que possibilitam uma reaplicação desses 

recursos nessas causas. 

Em fábricas mais novas ou modernas (em termos de estrutura), percebe-se 
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uma melhora na eficiência. Em fábricas mais antigas, onde não vale a pena 

fazer mudanças na estrutura, o processo sofre adequações para alcançar 

melhorias. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os diagramas são instrumentos visuais, que por sua vez 

evidenciam "as relações entre os conceitos, retratam a integração entre 

uma categoria e suas subcategorias ou entre diversas categorias". 

Tornam-se mais complexos com o tempo, começando a tomar forma na 

codificação axial, e indicando os passos finais da análise na codificação 

seletiva. Por facilitarem a visualização, os diagramas são úteis para 

explicar a lógica das relações entre os conceitos emergentes aos gestores 

durante as entrevistas (STRAUSS; CORBIN, 2008; BAGGIO; 

ERDMANN, 2011, p. 183). Esse recurso analítico foi usado para o 

tratamento dos dados, tendo os diagramas acompanhado o progresso das 

descobertas e seus entrelaçamentos. Os diagramas desenvolvidos nesta 

pesquisa, em suas versões finais, constam nas Figuras 27 a 32 (item 

4.5). 

Apesar de fornecidas as principais explicações de como ocorreu a 

coleta e análise dos dados, entende-se que seja importante um relato 

pormenorizado da experiência de realização da pesquisa, na qual se 

seguiram diretrizes da grounded theory. Para descrever a trajetória 

metodológica do trabalho, fez-se uso da estrutura do Quadro 21, 

inspirada em Petrini (2006).   

 
Quadro 21 - Trajetória metodológica do trabalho 

FASE ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

DESENHO DE PESQUISA 

Passo 1 
Revisão de 

literatura 

Definição da 

questão de 

pesquisa 

A revisão da literatura, feita antes da 
imersão no campo empírico, serviu para 

definir a área substantiva e a problemática 

da pesquisa. 

Os pressupostos da literatura, tal como os 

pressupostos que a pesquisadora acumulou 

ao longo da sua trajetória, são fontes de 
conhecimento, mas há de se ter cuidados 

para que não enviesem o olhar do 

pesquisador durante o processo de coleta e 
análise dos dados. 

Passo 2 
Seleção de 

casos 

Amostra 
teórica, não 

aleatória 

Ao se planejar a inserção no campo 

empírico, decidiu-se pleitear três grandes 

frigoríficos. Cada qual das três primeiras 
entrevistas foi realizada com um gestor 

desses casos. Cada um deles indicou 
outros gestores e, a partir daí, 

desencadeou-se o processo de seleção da 
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amostra teórica. 

COLETA DE DADOS 

Passo 3 

Desenvolver 

protocolo 

para coleta 

de dados 

Empregar 

instrumentos 

flexíveis para 
coleta de 

dados 

O roteiro de perguntas que orientou a 

primeira entrevista consta no Apêndice A. 

Esse roteiro foi robustecido com mais 
perguntas a cada novo ciclo de entrevistas, 

sendo que a versão aplicada no quinto e 

último ciclo encontra-se no Apêndice B. 
Não obstante os roteiros pré-estabelecidos, 

as entrevistas transcorreram em uma 

atmosfera informal, com a interferência da 
pesquisadora na condução do relato por 

meio de perguntas encadeadas a partir das 

declarações dos entrevistados. Não houve 
interrupções durante as conversas e os 

entrevistados dispuseram o tempo 

necessário para esgotar as questões em 
suspenso naquele momento. Outrossim, 

não foram sentidas diferenças no 

comportamento dos entrevistados em 
virtude do local onde ocorreram as 

entrevistas, umas no ambiente de trabalho 

deles, outras fora das dependências da 
empresa e algumas poucas por meio de 

comunicação remota (Skype). 

Passo 4 Ir a campo 

Sobrepor 

coleta e 

análise de 
dados 

As 5 entrevistas do primeiro ciclo tiveram 

um tempo entre elas, de modo que somente 

se realizava a seguinte quando se 

encerrava a análise da anterior. 
Do segundo ao quinto ciclo, devido à 

necessidade de deslocamento físico da 

pesquisadora para fazer as entrevistas, as 
análises foram realizadas no intervalo 

entre um ciclo e outro. 

ORDENAÇÃO DE DADOS 

Passo 5 
Ordenar 

dados 

Colocar os 

dados 

coletados em 
ordem 

Para registro das falas, fez-se a gravação 
autorizada pelos sujeitos. Porém, antes de 

iniciar a gravação, foi explicado para cada 

entrevistado o contexto da pesquisa. As 
entrevistas, após degravadas, foram 

revisadas e aprovadas pelos entrevistados. 

A pesquisadora transcreveu todas as 
entrevistas, sobretudo, por acreditar que, 

ao ouvir novamente os relatos, a percepção 

do significado por detrás das hesitações, 
das excitações e das pausas contribui para 

a sensibilização teórica. De fato, já durante 

as transcrições, foram feitas notas 
reflexivas (memos) para ensaiar uma 

interpretação sobre os dados. 

ANÁLISE DE DADOS 

Passo 6 
Analisar os 

dados do 

Usar 
codificação 

O processo de análise iniciou assim que 
ocorreu a primeira entrevista. Uma vez 
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primeiro 

caso 

transcrita e confirmada, procedeu-se a 
codificação aberta, que compreende a 

análise linha a linha e a atribuição de 

códigos (rótulos) às passagens 
(referências) com significado para a 

explicação do fenômeno. Parte da primeira 

entrevista, com a correspondente 
codificação aberta, pode ser consultada no 

Apêndice E. 

A técnica usada para verificar se o trecho 
em análise pode ser nomeado com um 

código já existente é a comparação 

constante. 

Já durante a codificação da primeira 

entrevista, diante do aumento acentuado no 

número de códigos, foi adotada uma forma 
de registro específica, que os dispôs 

conforme o assunto (p. ex., funcionários, 

resíduos, corporativo, operacional, 
inovação, exportação, cadeia produtiva, 

comunidades, conceito de 

sustentabilidade). Esse registro facilitava a 
visualização dos códigos já formados e a 

decisão por usar um da lista ou criar um 

novo. Parte dessa forma de registro e de 
controle dos códigos encontra-se no 

Apêndice F, onde se podem observar, 

também, notas redigidas durante o 

processo de codificação. 

Assim, a rotina da codificação aberta era: 
ler um trecho de fala; reconhecer o 

assunto; consultar a lista de códigos; se 

necessário, comparar o trecho com outros 
já codificados; e, conferir um código, 

existente ou novo, ao trecho em questão. 

À proporção que o material apresentado no 
Apêndice F ganhara consistência, tornara-

se base para a codificação axial, que 

consiste em aproximar códigos que giram 
em torno de um mesmo assunto. 

Paralelamente, pôde-se vislumbrar melhor 

a natureza dos elementos e a forma como 
se dinamizam no sistema de produção, os 

efeitos emergentes, assim como o contexto 

e os seus agentes. 
Partindo disso, outro material (Apêndice 

G) foi produzido à luz do modelo analítico 

de Strauss e Corbin (2008), resultando na 
estrutura das categorias e nas relações que 

comportam condicionantes internos e 

externos, ações/interações e 
consequências. 

Na preparação para o processo de 
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codificação seletiva, quando já se tinha 
todas as categorias estruturadas em termos 

de ações/interações, condições e 

consequências, foram preparados arquivos 
individuais, por categoria, contendo todos 

os códigos e suas respectivas referências. 

Isso serviu de base para a redação final da 
teoria substantiva. 

Ainda, para melhor elucidar o resultado do 

processo de agregação de referências em 
códigos (codificação aberta), foram 

escolhidos 5 códigos, entre os 365 criados 

do início ao final da pesquisa de campo, 

para se expor as referências que compõem 

cada qual, lembrando que a associação se 

deu por meio da técnica da comparação 
constante (Apêndice H). 

A sensibilidade teórica foi aguçada pelas 

discussões com colegas, estudantes de pós-
graduação, que também utilizaram a 

grounded theory em suas pesquisas. Cada 

participante desse grupo expôs seu 
processo de codificação e de interpretação 

aos demais, para que emitissem opiniões 

sobre a pertinência do mesmo, em uma 
espécie de auditoria. 

A validação fez-se presente nas etapas 
supramencionadas, pois, sempre que se 

voltava ao campo, colhiam-se as 

impressões dos entrevistados sobre as 
categorias em desenvolvimento. 

Passo 7 
Amostra 

teórica 

Replicação 

teórica por 

meio dos 
casos 

(reiniciar no 

passo 2 até a 
saturação 

teórica) 

Foram 17 entrevistas, distribuídas em 5 

ciclos, com gestores de três grandes 

frigoríficos brasileiros. 
Esses gestores são representantes de 4 

grupos amostrais – produção (3), ligado à 

produção (7), sustentabilidade/ambiental 
(4) e agropecuário (3). 

Juntos, acumulam 258 anos de experiência 

profissional no segmento de proteína 
animal, o que perfaz uma média de 16 

anos por gestor. 

Cabe salientar, ainda, que a maioria dos 
participantes da amostra teórica, dado o 

longo tempo de empresa, ocupou cargos 

em diferentes áreas e níveis hierárquicos, 
acumulando uma vasta experiência 

gerencial. Sem contar que alguns deles 

tiveram outras experiências profissionais 
no setor de frigoríficos antes de ingressar 

na empresa em que trabalha. 

Passo 8 Fechamento 
Atingir a 

saturação 

Ao longo do processo de análise, foi 

produzido um total de 365 códigos. 
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teórica Desses, 82% (299) foram gerados com a 
análise das entrevistas dos dois primeiros 

ciclos, ou seja, foi o período de boom de 

insights. Apenas 18% (66) partiram da 
análise das entrevistas do terceiro e quarto 

ciclos. Adentrou-se, então, na fase de 

estabilização no surgimento de novidades 
nos dados, mesmo porque, além da 

redução no número de códigos, alguns 

deles serviram para incrementar o 
entendimento sobre elementos e relações 

já descobertas. Após analisar as entrevistas 

do quinto ciclo, considerou-se que se 

atingiu a saturação teórica, pois os dados 

não revelaram nenhum insight novo, não 

sendo, portanto, criados mais códigos. 

COMPARAÇÃO DE LITERATURA 

Passo 9 

Comparar a 

teoria 

emergente 

com a 

literatura 

Comparações 
com quadros 

referenciais 

similares e 
conflitantes 

Após o fechamento e a validação da teoria 

substantiva, retomou-se a literatura 

levantada na fase de planejamento da 
pesquisa, bem como se buscou resgatar 

outras obras que pudessem contribuir para 

a discussão dos resultados obtidos com a 
pesquisa de campo. A partir da 

comparação com a literatura, tornou-se 

mais nítido que a tese ampliou o escopo de 
explicação da gestão de operações 

sustentáveis quando sistematizou os 
condicionantes, as ações/interações e os 

efeitos nela compreendidos, de forma 

estruturada, conjunta e detalhada, em um 
modelo empírico-conceitual. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Petrini (2006). 

 

Para a redação da teoria substantiva, resgataram-se as referências 

(trechos de fala dos gestores) correspondentes a cada um dos 365 

códigos, que, por sua vez, tiveram sido ordenados em 10 categorias: 6 

do sistema de ações; 3 representativas dos condicionantes internos; e, 

uma constituída de condicionantes externos. No Quadro 22, podem ser 

observados o número de códigos que cada categoria comportou e a 

indicação das proposições explicativas do fenômeno em foco, que 

enunciam os entrelaçamentos de elementos e processos no âmago das 

categorias. 
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Quadro 22 - Número de códigos e proposições de cada uma das 10 categorias 

da teoria substantiva 
 

Categoria 

Número 

de 

códigos
45

 

Fundamentou a(s): 

Sistema de 

ações 

Pensar estrategicamente a 

sustentabilidade 
63 Proposições 1 a 3 

Desenvolver produtos e 

processos 
43 Proposições 4 a 6 

Agir para a sustentabilidade 22 Proposições 7 a 9 

Habilitar para a exportação 17 Proposições 10 a 12 

Gerenciar os resíduos 42 Proposições 13 a 15 

Conviver com as 

comunidades próximas 
15 Proposições 16 a 18 

Condicionantes 

internos 

Comportamento e 

conhecimento técnico das 

pessoas 

20 Proposição 19 e 20 

Comportamento dos 

gestores 
44 Proposição 21 e 22 

Condições do ambiente de 

produção e do ambiente de 

trabalho 

11 Proposição 23 

Condicionantes 

externos 

Comportamento dos 

partícipes da cadeia 

produtiva e dos agentes do 

ambiente institucional 

60 Proposição 24 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Já o Quadro 23 mostra, especificamente, os códigos integrantes 

da categoria 'pensar estrategicamente a sustentabilidade', os quais deram 

origem às proposições 1 a 3. Observa-se que o número de códigos varia 

para cada proposição. Quanto as outras 9 categorias, esquemas análogos 

estão apresentados no Apêndice I.  

 
Quadro 23 - Códigos integrantes da categoria 'pensar estrategicamente a 

sustentabilidade', os quais deram origem às proposições 1 a 3 
Códigos Proposição 

- Considerando as características da região nas estratégias de atuação 

da empresa; 

- Afirmando que a integração vertical não está na estratégia da 

empresa; 

1a 

                                                        
45

 O somatório de códigos resulta em um total de 337. Os 28 códigos, que 

faltam para completar os 365, referem-se ao significado de sustentabilidade 

para os gestores de frigoríficos (Quadro 24) e encontram-se listados no 

Apêndice I. 
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- Evoluindo as tecnologias e práticas sustentáveis consoante às 

exigências do mercado; 

- Cumprindo metas de melhorias anuais por exigência do mercado; 

- Declarando ao mercado a adoção de comportamentos convencionados 

pelo mesmo; 

1b 

- Relacionando a incorporação da sustentabilidade com o porte e o 

tempo de atuação da empresa; 
1c 

- Afirmando que a conformidade legal de questões socioambientais tem 

impacto significativo nas decisões estratégicas da empresa; 

- Apontando a inefetividade da legislação aplicada à sustentabilidade; 

- Percebendo a necessidade de ajuste entre a legislação e a realidade da 

indústria; 

- Apontando a ineficiência operacional dos órgãos governamentais 

responsáveis pela aplicação da legislação ambiental; 

- Sentindo necessidade da legislação ambiental para regular o 

comportamento humano; 

- Participando da elaboração da norma que regulamenta as pausas 

durante a jornada de trabalho; 

- Qualificando algumas legislações aplicadas como restritivas; 

- Apontando entraves da legislação licenciatória; 

- Discorrendo sobre a legislação para monitoramento ambiental de 

operações; 

- Entendendo que a legislação ambiental contribui para processos 

produtivos mais sustentáveis; 

- Condicionando o posicionamento de sustentabilidade da empresa ao 

entendimento da necessidade de cumprimento da legislação; 

- Cobrando junto ao órgão competente a aplicação da legislação para 

todas as empresas; 

- Considerando o cumprimento da legislação uma premissa/condição; 

- Elevando o nível de cobrança dos órgãos ambientais; 

1d 

- Contando com uma política relacionada à sustentabilidade; 

- Inserindo a sustentabilidade na missão e na visão da empresa; 

- Contando com um planejamento estratégico embasado na 

sustentabilidade; 

- Apontando que cada setor da empresa prioriza determinados aspectos 

da atividade; 

2a 

- Adequando o sistema de gestão conforme a metodologia das normas 

ISO; 

- Aprimorando a gestão com base no manual GRI; 

- Focando nos detalhes do funcionamento da estrutura e dos controles 

ambientais; 

- Passando por auditorias ambientais mais detalhistas; 

- Percebendo que a certificação ISO 14001 vem sendo menos cobrada e 

valorizada; 

- Afirmando que a ISO considera mais os meios do que os resultados; 

2b 

- Fortalecendo as questões de transparência e de compliance; 2c 

- Elaborando metas e indicadores que promovam a redução no 

consumo dos recursos naturais e a conformidade legal; 

- Apontando que a maioria das metas depende do volume de produção; 

2d 

- Engajando a presidência nas questões de sustentabilidade; 2e 
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- Contando com uma equipe de especialistas em meio ambiente junto à 

presidência; 

- Condicionando o posicionamento de sustentabilidade da empresa a 

uma vontade subjetiva da alta administração; 

- Mantendo questões culturais voltadas à sustentabilidade; 

- Cascateando as práticas sustentáveis por meio da cultura; 
2f 

- Aplicando o sistema de produção enxuta a uma cadeia de produção 

viva; 
2g 

- Estabelecendo padrões de produção; 2h 

- Mudando procedimentos operacionais para não prejudicar o meio 

ambiente ou a sociedade; 

- Mudando procedimentos operacionais diante de riscos e penalizações; 

- Buscando alternativas que minimizam ou eliminam os problemas 

socioambientais; 

- Tomando medidas diante de restrições; 

2i 

- Entendendo que o ambiental se faz presente se estiver acompanhado 

do econômico; 

- Agindo para a sustentabilidade em função da questão econômica; 

- Entendendo que o social se faz presente se estiver acompanhado de 

benefícios mútuos; 

2j 

- Analisando a viabilidade econômica de investimentos 

socioambientais; 

- Condicionando investimentos sociais e ambientais a resultados 

financeiros; 

2l 

- Reclamando da falta de apoio governamental nas questões de 

sustentabilidade; 
2m 

- Relacionado equilíbrio/coerência na tomada de decisão a uma 

estrutura gerencial condizente com a sustentabilidade; 

- Buscando equilíbrio/coerência entre o ambiental, o social e o 

econômico na tomada de decisão; 

3a 

- Condicionando o poder de competição ao pensamento estratégico em 

sustentabilidade; 

- Trabalhando a sustentabilidade em vista da exportação; 

3b 

- Apontando a preocupação da empresa com a preservação da sua 

marca; 

- Mantendo uma boa reputação; 

- Beneficiando-se da certificação do SGA no mercado acionário; 

- Granjeando credibilidade com a perpetuação do SGA; 

- Usando a certificação ambiental como propaganda de boas práticas da 

empresa; 

- Apontando a manutenção da certificação ambiental como motivação 

para a incorporação e evolução da sustentabilidade no sistema 

produtivo; 

- Apontando a valorização das ações da empresa como motivação para 

uma postura proativa; 

3c 

- Prospectando a qualidade dos produtos; 3d 

- Buscando produzir com eficiência e reduzir custos. 3e 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 
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A validação é um critério fundamental "para consolidar a 

pesquisa e imprimir rigor científico. Após o desenvolvimento do 

modelo, deve-se proceder a validação das categorias e das relações entre 

elas e delas com o tema central do estudo". Para a validação teórico-

metodológica, pode-se apresentar a teoria substantiva ou o modelo 

conceitual explicativo "ao grupo ou a parte do grupo de participantes, 

bem como para experts do método" (STRAUSS; CORBIN, 2008; 

BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 184). A validação da versão final da 

teoria substantiva construída foi realizada junto a três participantes da 

pesquisa, que concordaram integralmente com as categorias e suas 

relações (24 proposições). Na solicitação da avaliação, foi pedido a eles 

que considerassem se o modelo apresentado é representativo da gestão 

da sustentabilidade no sistema produtivo do frigorífico, ou seja, se é 

pertinente à prática, obtendo-se os seguintes pareceres: 

 
Gostei bastante do seu material, acho que retratou 

bem as questões (Foxtrot, Vv)
46

. 

 

Consegui ver seu material e está muito bom. Eu 

concordo plenamente com o conteúdo (Alfa, Uv). 

 

Fiquei surpreso com os detalhes que você 

colheu... excelentes e precisas percepções. Rico 

material (Lima, Uv)
47

. 

 

Cumpre ressaltar que a validação não corresponde a uma nova ida 

a campo para coletar mais dados, e sim a uma etapa da análise para 

mostrar os resultados. Além disso, esclarece-se que a validação foi o 

foco desta última rodada, porém isso não significa que ela não se fez 

presente nas anteriores, nas quais já se colheram as impressões dos 

participantes sobre as inferências em desenvolvimento. Em suma, 

conforme Strauss e Corbin (2008), diferentemente da pesquisa 

quantitativa, em que o momento objetivaria testar, o propósito desta 

validação final é apropositar a abstração aos dados brutos e determinar 

se está apropriada à realidade investigada e também se algo importante 

foi omitido do esquema teórico. Insta rememorar que "a teoria surgiu a 

partir dos dados, mas, no momento da integração, ela representa uma 

                                                        
46

 (Denominação do entrevistado, Empresa e Ciclo de entrevistas ou Validação) 

foi a forma adotada para identificar as falas dos gestores. 
47

 As considerações, que esse gestor fez sobre a teoria substantiva apresentada, 

continuam no Apêndice J. 
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interpretação abstrata desses dados brutos" (STRAUSS; CORBIN, 2008, 

p. 157). 

Balizando-se nas obras dos dois idealizadores da grounded theory 

– Glaser e Strauss – Baggio e Erdmann (2011, p. 178) estabelecem que 

"a construção da teoria substantiva ocorre quando os conceitos 

derivados dos dados formam um esquema explicativo, com categorias 

bem desenvolvidas, sistematicamente integradas por meio de 

declarações de relações, formando uma estrutura teórica que explica os 

fenômenos". Neste ponto, deve-se recorrer ao referencial teórico para 

refinar as proposições geradas, tornando-as mais específicas 

(detalhadas). Adentra-se, assim, na última fase do tratamento dos 

resultados, na qual, a partir das categorias analíticas e conceituais, foram 

realizadas comparações com a literatura e inferências sobre os achados 

da pesquisa para constituição da análise reflexiva. 

Ainda sobre o método, cabe destacar que a disciplina com a qual 

os ciclos de coleta e todo o processo de análise de dados foram 

conduzidos, bem como a confrontação com as teorias existentes, 

asseguram a confiabilidade e a validação dos dados e achados. Diante do 

exposto, ilustra-se, na Figura 22, o processo de construção de uma teoria 

substantiva, o qual foi seguido neste estudo. 
 

 Figura 22 - Visão geral do processo de construção da teoria substantiva 

 
 Fonte: adaptada de Gonçalves et al. (2008). 
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A teoria emerge quando um conjunto de casos escolhidos 

intencionalmente (amostragem teórica) permite conceber constructo, 

com restrição do escopo de generalização teórica. A grounded theory 

não é um fim, mas um meio de construir teoria substantiva. 

Não faltam, no mercado, opções de softwares para ajudar os 

pesquisadores "no ordenamento, estruturação, recuperação e 

visualização dos dados". Apesar de não se desconsiderar a contribuição 

do suporte tecnológico para o ordenamento dos dados (geralmente 

vultosos), são os pesquisadores quem "realizam o trabalho intelectual, 

sensível e criativo de compreensão do conteúdo das falas, de interação, 

integração e conceitualização dos dados" (STRAUSS; CORBIN, 2008; 

BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 184). Nesse sentido, as entrevistas 

transcritas foram importadas para o software de gerenciamento de dados 

qualitativos NVivo. 

A utilização da grounded theory, como método nesta pesquisa, 

foi considerada adequada, pois existiu a pretensão de compreender a 

realidade, o que pensam, que recursos detém, com base em que decidem 

e como interagem os atores envolvidos na busca pela conciliação entre 

as questões de sustentabilidade no contexto do sistema produtivo de 

empresas do setor de frigoríficos. Infere-se, diante disso, que a grounded 

theory vai ao encontro da abordagem que se pretendeu conferir à tese. 

Houve, ainda nesse contexto, um encaminhamento para seguir a vertente 

de Strauss e Corbin, a qual coloca a disposição do pesquisador um 

conjunto de diretrizes que podem auxiliá-lo na operacionalização da 

pesquisa. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, em um primeiro momento, apresenta-se o modelo 

conceitual, baseado na percepção de gestores de grandes frigoríficos, 

que provê uma explicação da gestão de operações sustentáveis. Cabe, de 

antemão, rememorar que, na literatura, a gestão de operações 

sustentáveis é conceituada como a internalização conjugada de aspectos 

econômicos, sociais e ambientais no sistema de produção 

(GAVRONSKI, 2009; DRAKE; SPINLER, 2013; SARTORI; 

LATRÔNICO; CAMPOS, 2014; VAN BELLEN; PETRASSI, 2016). O 

entendimento que os gestores das grandes empresas frigoríficas 

brasileiras fazem dessa, não destoa da concepção teórica, porém a 

desenvolvem em um contexto cujo cenário é de intensificação e 

expansão da produção e de inexorável economicidade das operações e 

segurança alimentar dos produtos.  

No segundo momento do mesmo capítulo, revisita-se a literatura, 

para verificar se os achados de pesquisa seguem a linha de seus 

antecessores. 

 

4.1 PREÂMBULO DO MODELO EMPÍRICO-CONCEITUAL PARA 

EXPLICAÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

EM FRIGORÍFICOS 

 

A investigação, que agora se apresenta, teve como finalidade 

chegar a uma explicação sobre a incorporação e o desenvolvimento de 

gestão da sustentabilidade no sistema de produção em grandes 

frigoríficos. Com base na interpretação da percepção de gestores de 

diversas áreas operacionais dos grandes frigoríficos, elaborou-se um 

esquema demonstrativo dos elementos envolvidos na gestão da 

sustentabilidade, bem como das conexões estabelecidas entre eles.  

Assim, um extrato da realidade é representado por meio da Figura 

23, na qual, mais ao centro, estão dispostas as categorias que 

concentram as ações tomadas pelos grandes frigoríficos para empregar 

os recursos produtivos em direção à sustentabilidade. As ações de 

produção, emergidas do campo empírico, que integram a gestão da 

sustentabilidade puderam ser organizadas nas seguintes categorias: 

pensar estrategicamente a sustentabilidade, desenvolver produtos e 

processos, agir para a sustentabilidade, habilitar para a exportação, 

gerenciar os resíduos e conviver com as comunidades próximas.  

A operação deste sistema composto por ações não depende, 

exclusivamente, da vontade dos gestores, pois existem fatores do 
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ambiente que influenciam na atuação dos frigoríficos. Nesse sentido, a 

Figura 23 oferece uma visão abrangente dos condicionantes internos e 

externos, que são partes do contexto em que se encontram os 

frigoríficos. Com determinados agentes do ambiente, os frigoríficos 

estabelecem interações (setas bidirecionais), onde ambas as partes têm 

poder de deliberar. Já outros agentes impõem circunstâncias aos 

frigoríficos (setas unidirecionais), que tanto podem promover como 

restringir e, se não atendidas, comprometer a sustentabilidade dos 

mesmos. Todas as categorias de ação estão atreladas aos condicionantes 

internos, razão pela qual não há marcações os relacionando. 
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        Figura 23 - Modelo empírico-conceitual para explicação da gestão de 

operações sustentáveis em frigoríficos 

 
       Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 
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Antes de se aprofundar a discussão do modelo empírico-

conceitual que explica a gestão da sustentabilidade em grandes 

frigoríficos, vale tecer algumas considerações sobre o significado de 

sustentabilidade para os gestores entrevistados. Ou seja, para se entender 

como funciona a gestão de operações sustentáveis (objeto teórico), 

buscou-se saber o que representa a sustentabilidade no setor de 

frigoríficos (objeto empírico). No Quadro 24, elencam-se as respostas 

dos gestores à pergunta sobre o significado de sustentabilidade para o 

frigorífico, acompanhadas de uma interpretação e das perspectivas 

compreendidas em cada percepção externada pelos gestores. 

 
Quadro 24 - Conceitos de sustentabilidade feitos por gestores de grandes 

frigoríficos 

Referência que evidencia a 

percepção do gestor quanto 

à sustentabilidade 

Grupo 

amostral, 

definido na 

pesquisa, a que 

o gestor 

pertence 

Interpretação do 

significado de 

sustentabilidade 

para gestores de 

frigoríficos 

Perspectivas 

associadas ao 

significado 

atribuído à 

sustentabilidade 

"Para nós, sustentabilidade 
tem que ser nos três pilares, 

econômico, ambiental e 

social. /.../ a (nome da 

empresa) é muito bem 

estruturada para que setores 

individualizados, mas 
pensando para o todo, 

estejam galgados em cima 

desses três pilares." (Golf, 
V2) 

Produção 

A 
sustentabilidade 

da empresa 

abrange os três 
pilares clássicos: 

econômico, 

ambiental e 
social. 

Econômica 

Ambiental 

Social 

"[...] sustentabilidade vem em 

forma de ferramentas, 
programas, que aí, se tu olhar 

a fundo, tudo trata de 

sustentabilidade. Tem vários 
exemplos, desde a questão de 

melhoria contínua dentro do 

processo, questão de 
programas sociais, até 

programas, por exemplo, de 

prevenção, da parte de meio 
ambiente; isso tudo envolve 

ferramentas e não vem... ah, 

isso aqui nós vamos executar 
sustentabilidade; vem em 

forma de ferramentas, que 

agrupadas, formam o 
conceito dentro de 

sustentabilidade." (Hotel, U2) 

Produção 

A 

sustentabilidade 
está subjacente às 

ferramentas e aos 

programas 
internos e 

externos da 

companhia, que 
agem sobre os 

processos 

produtivos, o 
meio ambiente e a 

sociedade. 

Produção 

Meio ambiente 

Sociedade 
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"[...] sustentabilidade é a 
gente conseguir aproveitar ou 

reaproveitar toda a matéria-

prima que passa por nós e, 
ainda assim, poupar, 

economizar embalagens, /.../ 

em relação à água também, 
todo esse tratamento; 

sustentabilidade é evitar que 

a gente despeje restos no 
meio ambiente ou de outra 

forma que afete dentro da 

empresa, acúmulo de papel 

numa mesa; eu acho que 

sustentabilidade é tudo isso 

aí, não é só em relação ao 
meio ambiente." (Beta, O1) 

Produção 

Definindo a 

sustentabilidade 

por meio de ações 
desenvolvidas no 

ambiente de 

produção. 

Produção 
Meio ambiente 

"[...] pensar em 

sustentabilidade significa 
aliar a produção com o 

consumo sustentável de 

recursos naturais [...]" (Alfa, 
U1) 

Sustentabilidade 

/Ambiental 

Produzir, 

consumindo os 

recursos naturais 
da melhor forma 

possível. 

Produção 

(central) 
Meio ambiente 

"Conseguir conciliar as 
atividades (produção) com o 

meio ambiente [...]" (Echo, 

O1) 

Sustentabilidade 

/Ambiental 

Capacidade de 

conciliar as 

atividades 
produtivas com o 

meio ambiente. 

Produção 

(central) 
Meio ambiente 

"[...] ser sustentável, eu tenho 
que conseguir sobreviver e 

fazer as coisas de acordo com 

o que o meio ambiente preza, 
com as legislações, e fazer da 

melhor maneira possível; é 

produzir de uma forma 
ambientalmente correta, mas 

sustentável." (Juliet, V3) 

Sustentabilidade 

/Ambiental 

Produzir de forma 

ambientalmente 
correta, consoante 

à legislação 

regente, e que 
garanta a 

sobrevivência da 

empresa. 

Produção 
(central) 

Meio ambiente 

"[...] a perpetuidade do nosso 

negócio, basicamente, 

depende de três fatores (uso 
dos recursos – economia 

circular/ciclos 

fechados/renovabilidade; 
questão econômica; e, 

questão social)." (Oscar, U4) 

Sustentabilidade 

/Ambiental 

Fatores de 
sustentabilidade, 

como o uso dos 

recursos e as 
questões 

econômica e 

social, 
condicionam a 

perpetuidade do 

negócio. 

Produção 
Meio ambiente 

Econômica 

Social 

"[...] todas as etapas da cadeia 
produtiva precisam ser 

realizadas e organizadas de 

forma a gerar lucro e 
minimizar seus impactos ao 

meio ambiente." (Alfa, U1) 

Sustentabilidade 

/Ambiental 

É a conformação 
das etapas da 

cadeia produtiva 

de modo que 
gerem lucro e 

minimizem seus 

Cadeia produtiva 
Econômica 

Meio ambiente 
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impactos ao meio 
ambiente. 

"[...] sustentabilidade 

significa suprir as 
necessidades do presente, 

sem afetar a habilidade das 

gerações futuras de suprirem 
as próprias necessidades." 

(Alfa, U1) 

"[...] a garantia do amanhã 
depende do que eu faço hoje, 

então isso para mim é 

sustentabilidade. É pensar em 

crescer, em evoluir, mas sem 

prejudicar os outros, sem 

degradar o meio ambiente." 
(Charlie, V1) 

Sustentabilidade 

/Ambiental 
 

Ligado à 

produção 
(comunicação) 

Definindo 

sustentabilidade 

com o conceito de 
desenvolvimento 

sustentável 

cunhado pelo 
Relatório 

Brundtland. 

Pessoal/Coletivo 

Meio ambiente 

"[...] isso é sustentabilidade, o 
negócio é meu também, não é 

só da empresa." (Charlie, V1) 

Ligado à 
produção 

(comunicação) 

É um sentimento 

de pertencimento 

do funcionário em 
relação à empresa 

Social 

"[...] o que torna uma 

empresa sustentável é que ela 
consiga, de certa forma, os 

recursos renováveis [...]" 

(Foxtrot, V2) 

Ligado à 
produção 

(inovação) 

Utilizar materiais 
e energia em 

ciclos fechados. 

Produção 

Meio ambiente 

"[...] a gente sempre leva em 

conta do ponto de vista de 

tentar preservar os recursos 
naturais em relação àquilo 

que a gente faz. Fazer o 

máximo de aproveitamento. 
O mínimo de dejetos." (Kilo, 

U3) 

Ligado à 

produção 
(inovação) 

Preservar os 

recursos naturais 

por meio de 
operações com o 

máximo de 

aproveitamento e 
o mínimo de 

dejetos. 

Meio ambiente 

Produção 

"O que eu acredito como 

sustentabilidade /.../ acima de 
tudo, é a busca pela 

eficiência; então, produzir 

mais, às vezes, com menos, 
sem prejudicar alguns 

recursos, algo que vai trazer 

impacto não só para o meio 
ambiente, mas também para 

uma sociedade." (Delta, O1) 

Ligado à 

produção 

(qualidade) 

Busca pela 

eficiência 
produtiva, com 

derivações para a 

qualidade 
ambiental e 

social. 

Produção 

Meio ambiente 

Sociedade 

"Sustentabilidade, hoje, para 
a empresa, é um pilar, não tão 

estratégico, mas é um pilar 

que hoje existe na empresa e 
ele é levado em consideração, 

mas não é o que dita; a gente 

tem uma gestão ambiental 
muito forte e a gente tem uma 

questão social muito forte nas 

Ligado à 
produção 

(suprimentos) 

É um pilar, não 

tão estratégico, 
que envolve 

gestão ambiental 

e questão social. 

Gestão 
ambiental 

Social 
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unidades." (November, U4) 

"[...] no passado, a gente 

tinha muito a visão de 

sustentabilidade com base no 
eixo ambiental, de promover 

a sustentabilidade através da 

economia de recursos 
naturais, através do controle 

dos nossos resíduos /.../. Um 

tempo atrás a gente já vê um 
movimento maior dessa área 

do campo, no sentido de 

promover essa 

sustentabilidade ambiental e 

também de permanência da 

atividade econômica no 
campo. E, dentro da indústria, 

a gente também tem previsto 

a sustentabilidade no ponto 
de vista de manutenção da 

atividade e da gestão [...]" 

(Papa, V5) 

Ligado à 

produção 

(administração) 

Dentro do 

frigorífico: 
racionalizar o uso 

dos recursos 

naturais; controlar 
os resíduos 

gerados; e, 

sustentar 
economicamente 

a atividade 

produtiva. 

Na cadeia 

produtiva: 

promover a 
sustentabilidade 

ambiental e 

econômica do 
produtor no 

campo. 

Ambiental 

Econômica 

Cadeia produtiva 

"É a gente cuidar do meio 
ambiente, cuidar do planeta, 

cuidar das pessoas, a gente 

estar bem com a gente 
mesmo, com o meio que a 

gente vive, é a gente pensar 
uma previsão econômica [...]" 

(Charlie, V1) 

"[...] a sustentabilidade tem 
que estar nesses 3 eixos: 

econômico, eu preciso ter 

recursos, preciso ter dinheiro 
para me sustentar; preciso 

cuidar do meio ambiente, de 

onde eu vivo; e, eu preciso 
contribuir com a sociedade de 

alguma forma, seja 

orientando, seja preservando, 

seja fazendo a minha parte." 

(Índia, V3) 

Ligado à 

produção 

(comunicação) 
 

Agropecuário 

Definindo a 
sustentabilidade 

por meio de ações 

individuais. 

Pessoal 
Econômica 

Ambiental 

Social 

"[...] sustentabilidade é 

manter os padrões dentro do 
triple bottom line; manter a 

linha de criação, produção, 

industrialização, distribuição, 
até a entrega do produto na 

gôndola, sobre esse tripé, mas 

com muita qualidade; não nos 
basta cumprir, tem que 

cumprir bem." (Lima, U4) 

Agropecuário 

Manter os 

padrões das 
etapas da cadeia 

produtiva de 

acordo com o 
TBL e enfatizar a 

qualidade. 

Cadeia produtiva 

TBL 

Qualidade 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 
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O conceito que o gestor tem de sustentabilidade está relacionado 

com as suas atribuições profissionais e com os recursos sob sua 

responsabilidade. Embora haja falas impregnadas das dimensões 

clássicas da sustentabilidade (econômica, ambiental e social), existem 

variações no conceito de sustentabilidade percebido dentro do contexto 

da produção. Os gestores da área ambiental aproximam o conceito de 

sustentabilidade à ideia de que a presença das atividades fabris dos 

frigoríficos cause o mínimo possível de impactos ao meio ambiente, ao 

passo que o enfoque dos gestores da área de inovação é dado nos ciclos 

de uso dos recursos produtivos. Além disso, percebem-se referências à 

sustentabilidade em nível do indivíduo, da organização e até de cadeia 

produtiva. Por vezes, os gestores não formularam um conceito, mas 

citaram ações tidas como de sustentabilidade. Portanto, o exposto, no 

Quadro 24, não mostra consenso nas respostas e suscita a indagação 

sobre a possibilidade de se chegar a essa pluralidade de olhares e 

conexões emergente da prática, caso a presente pesquisa tivesse sido 

alicerçada, exclusivamente, nas três dimensões clássicas da 

sustentabilidade. 

A amplitude do termo sustentabilidade é uma das variáveis com 

as quais os gestores lidam na gestão de operações. Eles consideram a 

sustentabilidade um termo bastante amplo, segundo o qual as operações 

são pensadas sob diferentes perspectivas, a depender, ainda, do setor a 

que o gestor pertence, pois o entendimento que se tem acerca do termo é 

moldado pelo ambiente de trabalho. Esta característica da amplitude 

pôde ser observada na análise das falas elencadas no Quadro 24. Frente 

a isso, os gestores dizem ter dificuldades para afirmar que uma operação 

é sustentável ou que ela ainda necessita de melhorias, quiçá para avaliar 

o status quo do sistema de produção e definir um posicionamento 

preciso da empresa em relação à questão. 

 
[...] dizer que toda a empresa tem 

sustentabilidade, é complicado, porque o termo 

sustentabilidade é muito amplo, muito grande. 

Tem gente que afunila muito o termo 

sustentabilidade, mas, para mim, ele é muito 

amplo (Foxtrot, V2). 

 

[...] a sustentabilidade é muito ampla, quando tu 

vai falar de sustentabilidade... eu te falei de uma 

partezinha que é o meio ambiente, mas tem toda 

questão de transparência, de relatório [...] 

(November, U4). 
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Para tu dizer que uma coisa é sustentável, tu tem 

que ter muita base para saber se ela realmente é 

sustentável ou não, porque, quando nós 

começamos a estudar, aqui na empresa mesmo, 

sustentabilidade, a gente viu que não é bem assim 

de tu ser autossustentável ou tu ter uma 

sustentabilidade grande em todo o processo, 

porque para ti atingir os três eixos é bem 

complicado [...] (Foxtrot, V2). 

 

[...] tem que cuidar para não banalizar esse termo; 

parece que é uma vitrine, dizer que é sustentável; 

mas ao mesmo tempo, o que se espera disso? 

(Quebec, V5). 

 

Olhando a unidade, a nossa preocupação é na 

entrega, a nossa preocupação é fazer e entregar, a 

nossa preocupação é muito no dia a dia. As áreas 

corporativas /.../ vão pensar nessa dinâmica 

ambiental sempre do ponto de vista macro. Eu 

vou trazer um novo produto, então no que eu 

posso corroborar com isso; eu vou fazer uma nova 

planta, o que eu posso corroborar com isso; eu 

vou trabalhar o campo, de que maneira eu posso 

fazer isso; então esse olhar mais amplo, buscando 

alternativas inovadoras para resolver (Papa, V5). 

 

O fato de a sustentabilidade ser considerada um termo amplo e de 

requerer o empreendimento de um olhar holístico sobre o objeto de 

deliberação reforça as suspeitas, anteriores à pesquisa de campo, de que 

as três dimensões clássicas, comumente tomadas como base na 

ilustração da sustentabilidade, não sejam suficientes para compreender a 

sua operacionalização na prática, por simplificarem demasiadamente o 

tratamento dado ao fenômeno. Em adição, a ideia de equilíbrio entre as 

dimensões, preconizada pela literatura, é relativizada na prática, dada a 

dificuldade de romper as relações e de estabelecer limites entre as 

perspectivas associadas à sustentabilidade. Esta propriedade da 

sustentabilidade de indissociabilidade entre as suas dimensões é 

discutida a seguir.   
Outra característica depreendida de algumas falas dos gestores 

refere-se à interdependência entre as perspectivas integrantes da 

sustentabilidade, quando essas são experimentadas na prática das 

operações. Nas tentativas de falar individualmente de cada dimensão 
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clássica da sustentabilidade, os gestores demonstraram dificuldades em 

abordá-las de forma dissociada.  

 
[...] é difícil, porque elas (questões econômico-

financeiras e as preocupações sociais e 

ambientais) são muito parecidas uma com a outra 

[...] (Charlie, V1). 

 

Eu não consigo medir isso (contribuição dos 

investimentos sociais e ambientais para os 

resultados da empresa) separadamente, porque 

isso aí, para nós, vem como um todo... a 

lucratividade... os benefícios (Hotel, U2). 

 

[...] há muitos anos atrás, em qualquer empresa, 

você falar em sustentabilidade ambiental, social e 

econômica eram coisas totalmente separadas. E 

isso vem evoluindo, o ser humano vem evoluindo 

e a cabeça da gente vai evoluindo (Golf, V2). 

 

[...] se separa didaticamente e se põe assim: 

ambiental, ambiental, ambiental; social, social, 

social; econômico, econômico, econômico. Não! 

Os três valem a mesma coisa, é o mesmo peso. 

Como que eu equilibro eles? Como fazer isso no 

dia-a-dia? (Quebec, V5). 

 

Com o processo de evolução do pensamento humano, portanto, as 

perspectivas formadoras da sustentabilidade têm sido tratadas de modo 

mais integrado, conforme acompanhado por integrantes de empresas do 

setor frigorífico. Essa tendência emergida a partir do cotidiano das 

empresas industriais pode ser tomada como contraponto à balcanização 

da sustentabilidade, bem como servir de justificativa para a relevância 

de estudos acadêmico-científicos que seguem uma lógica indutiva, 

contrária ao tratamento compartimentalizado típico de pesquisas 

dedutivas, que selecionam variáveis e categorias antes da inserção no 

campo empírico. 

Vale, ainda, evidenciar a fala em que um dos gestores coloca que 

o termo sustentabilidade foi e é mal usado e compreendido, tanto no 

ramo frigorífico quanto em outros. De fato, tornou-se comum o uso do 

termo sustentável como adjetivo dos mais diversos contextos, sem, 

contudo, se ter critério ou embasamento para as afirmações. Logo, a 
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constatação desse gestor vem a confirmar o senso comum de que o 

termo sustentabilidade tem sido utilizado de forma indiscriminada. 

 
[...] acho que o termo sustentabilidade foi muito 

mal usado, durante muito tempo, e é muito mal 

compreendido. /.../ Então assim, eu acho que 

existe muito discurso vazio de empresas. O ramo 

frigorífico é um ramo que nunca procurou fazer 

marketing ambiental sobre as coisas que ele faz, 

mesmo porque, em muitos casos, foi muito 

incompreendido (Oscar, U4). 

 

Nesse sentido, chama a atenção a proximidade temporal da 

mobilização dos grandes frigoríficos para adaptar as operações em 

termos de sustentabilidade, tendo iniciado há cerca de uma década. 

 
[...] se a gente for falar em sustentabilidade para a 

empresa, é uma coisa muito recente; isso virou 

moda, aí caiu um pouco de moda; teve a época 

que todo mundo falava só nisso; e ela foi 

maturando com o tempo. Eu entrei na empresa na 

época que se definiu que cada unidade iria ter um 

cara específico de meio ambiente, isso foi há 8 

anos atrás, super recente, antes não tinha; e a 

gente criou os indicadores, então hoje a gente tem 

os indicadores e a gente está revisando os 

indicadores para tornar eles mais restritivos. Então 

assim, eu vejo que é coisa de 10 anos para cá, que 

a gente começou a tratar o assunto (November, 

U4). 

 

[...] em 2009, no período do projeto 

sustentabilidade, que a empresa parou para 

estudar como iria fazer com a sustentabilidade no 

futuro, a empresa tirou 12 ou 13 pessoas da linha 

para estudar sustentabilidade, e eu fui um deles, 

para pensar o que iria acontecer com o nosso 

negócio no futuro; e depois do projeto de 

sustentabilidade, quando ele se encerrou, ele se 

transformou em linha, em processos regulares na 

linha, criaram a gerência [...] (Mike, U4). 

 

Por se tratar de grandes empresas do setor frigorífico, tem-se em 

atenção que há pouco tempo passou a existir uma discussão 
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institucionalizada acerca da sustentabilidade, definindo-se gerências e 

cargos para desenvolvê-la nos processos produtivos regulares. Isso leva 

a crer que, principalmente, questões ambientais e sociais foram 

relevadas enquanto representavam um diferencial no setor de 

frigoríficos, passando a receber mais atenção no momento em que se 

convencionou considerá-las cruciais para a perpetuidade do negócio. 

Após a contextualização do que gestores de grandes frigoríficos 

entendem por sustentabilidade, volta-se à discussão do seu 

funcionamento no sistema de produção, retratado por meio do modelo 

proposto, o qual passa a ser esmiuçado nos próximos tópicos do 

capítulo. Logo, no item 4.2, desvelam-se as categorias constituintes do 

sistema de ações de produção voltado para a sustentabilidade, cingidas 

pelos aspectos que estão a condicionar suas ações e interações, bem 

como pelos fatores para os quais elas estão produzindo efeitos. Na 

sequência, os itens 4.3 e 4.4 dedicam-se, exclusivamente, ao 

aprofundamento dos condicionantes internos e externos ao sistema de 

ações. E, o item 4.5 encerra o presente capítulo, comparando a teoria 

substantiva, fruto da investigação empírica, com a literatura, que tem 

pontos de vista similares e conflitantes. 

 

4.2 SISTEMA DE AÇÕES DE PRODUÇÃO VOLTADO À 

SUSTENTABILIDADE 

 

Este tópico examina as seis categorias que compõem o sistema de 

ações representativo da gestão da sustentabilidade no sistema de 

produção em grandes frigoríficos. Tais categorias são: pensar 

estrategicamente a sustentabilidade, desenvolver produtos e processos, 

agir para a sustentabilidade, habilitar para a exportação, gerenciar os 

resíduos e conviver com as comunidades próximas. Também são 

analisados seus condicionantes externos, sob os quais as ações e 

interações se desenvolvem, e seus efeitos emergentes. 

 

4.2.1 Pensar estrategicamente a sustentabilidade 

 

A categoria 'pensar estrategicamente a sustentabilidade' abrange o 

aparato estratégico que habita no pensamento dos gestores de grandes 

frigoríficos. O tratamento dos dados empíricos permitiu o delineamento 

de ações voltadas à sustentabilidade, reportadas como integrantes da 

dinâmica decisória. Foi do interesse da investigação, ainda, verificar 

com base em que os gestores decidem, o que resultou na percepção de 
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fatores que afetam, de algum modo, o pensamento e a tomada de decisão 

das pessoas a frente da gestão dos frigoríficos. 

No Quadro 25, discrimina-se, em nível de planejamento, o que 

condiciona o pensamento sobre sustentabilidade dos gestores, que ações 

e interações promovem a incorporação da sustentabilidade nas 

operações e quais os efeitos do direcionamento da gestão para a 

sustentabilidade. 

 
Quadro 25 - As proposições que exprimem as relações identificadas na 

categoria 'pensar estrategicamente a sustentabilidade' 

Proposição Descrição Especificação 

Proposição 1 

a categoria 'pensar 

estrategicamente a 

sustentabilidade' 

está sendo 

condicionada 

1a) pelas características 

socioeconômicas e demográficas da 

região onde o frigorífico está 

instalado, pois estas configurações 

espaciais alteram a dinâmica de acesso 

aos fatores de produção 

1b) pelas exigências e expectativas do 

mercado, levando o frigorífico a 

declarar a adoção de comportamentos 

institucionalizados pelo mercado e, 

assim, antecipar-se às cobranças 

1c) pela trajetória histórica, pois 

desvela o quão bem o conhecimento 

adquirido das experiências passadas 

tem sido aproveitado no 

desenvolvimento da sustentabilidade 

no sistema produtivo do frigorífico 

1d) pela legislação, na medida em que 

a conformidade legal de questões 

ambientais e sociais tem impacto 

significativo nas decisões estratégicas 

do frigorífico 

Proposição 2 

a categoria 'pensar 

estrategicamente a 

sustentabilidade' 

está constituída por 

2a) ações respaldadas no sistema de 

gestão, cujos elementos condizem com 

a sustentabilidade 

2b) ações para julgar a pertinência da 

implantação de um sistema de gestão 

ambiental visando à certificação pela 

norma ISO 14001 

2c) ações para fortalecer as questões 

de transparência e de compliance 

2d) ações para definir metas e 

indicadores que promovam a redução 
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no consumo dos recursos naturais e a 

conformidade legal 

2e) ações para a incorporação e o 

desenvolvimento da sustentabilidade 

nas operações, que emanam de uma 

vontade subjetiva da alta 

administração 

2f) ações que compactuam com a 

sustentabilidade, manifestas por 

intermédio de questões culturais 

2g) ações para aplicar o sistema de 

produção enxuta a uma cadeia de 

produção viva 

2h) ações para estabelecer padrões de 

produção 

2i) ações para realizar ou modificar 

procedimentos operacionais diante de 

riscos, de penalizações, de restrições 

de disponibilidade de recursos naturais 

e de exigências de clientes estratégicos 

2j) ações para efetuar ou alterar 

procedimentos operacionais em favor 

de aspectos ambientais e sociais, 

desde que tal conduta esteja atrelada a 

ganhos 

2l) ações para analisar a viabilidade 

econômica de investimentos 

socioambientais 

2m) interações com o governo, no 

intuito de obter apoio e recursos para a 

operacionalização da sustentabilidade 

Proposição 3 

as ações e as 

interações da 

categoria 'pensar 

estrategicamente a 

sustentabilidade' 

estão produzindo 

efeitos para 

3a) a tomada de decisão, cuja 

coerência está na dependência de que 

o sistema de gestão esteja em 

conformidade com a sustentabilidade 

3b) a competitividade, pois a 

sustentabilidade está sendo encarada 

como um fator essencial no poder de 

competição dos frigoríficos para se 

inserir e se manter nos mercados 

mundiais 

3c) a imagem corporativa, sendo o 

resguardo da reputação perante o 

público e da(s) marca(s) uma das 
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causas da evolução do pensamento em 

sustentabilidade 

3d) a qualidade dos produtos, 

manifesta como prioridade no âmbito 

do sistema de produção 

3e) o custo operacional, sendo a sua 

redução acompanhada por ganhos de 

eficiência, constantemente 

perseguidos 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Tudo o que está compreendido na categoria 'pensar 

estrategicamente a sustentabilidade' traz reflexos para as demais 

categorias do sistema de ações, pois é dela que partem as decisões com 

relação a investimentos, inovações de produtos e de processos, expansão 

para novos mercados, etc. 

 

4.2.1.1 Ações estratégicas para a sustentabilidade da produção de 

alimentos cárneos 

 

O pensamento sobre a sustentabilidade dos estrategistas de 

grandes empresas do setor de frigoríficos está alicerçado em um sistema 

de gestão condizente com a sustentabilidade. Como instrumentos de 

planejamento deste sistema de gestão, os gestores de topo fazem uso da 

filosofia empresarial, da política e do planejamento estratégico. Eles 

consideram importante que a sustentabilidade esteja perceptível na 

filosofia empresarial, principalmente na missão e na visão, e que se 

adote um planejamento estratégico embasado na sustentabilidade. 

Ainda, houve diversas manifestações dos gestores com relação à 

definição de uma política relacionada à sustentabilidade, algumas delas 

dando conta de uma política ambiental, item básico em unidades 

certificadas pela ISO 14.001, e outras tratando de uma política integrada 

composta por questões de qualidade, de meio ambiente e de segurança 

alimentar. Estes planos e diretrizes estratégicos servem de referência 

para os gestores tomarem suas decisões frente às demandas que se 

apresentam no cotidiano de um frigorífico. 

A partir disso, entra em cena uma estrutura de gerenciamento por 
meio da qual se transmite o conteúdo dos instrumentos de planejamento, 

agora traduzido em metas e ações que se objetivam nos níveis 

operacionais. Apesar de cada setor da empresa priorizar determinados 

aspectos da atividade, um sistema de gestão nestes moldes deixa uma 
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diretriz comum subjacente a todos eles, reduzindo as chances de 

diametralidade entre os esforços empreendidos em diferentes áreas da 

empresa. 

Para explicar as diferenças entre as áreas e ressaltar o 

balanceamento do todo, os gestores indicaram a existência de áreas 

dedicadas ao lado visionário da sustentabilidade, bem como de áreas 

focadas no lado operativo da sustentabilidade. As primeiras são áreas 

especificamente de sustentabilidade nas companhias e, dentre as 

atribuições que lhes são conferidas, foram destacadas as de lidar com a 

questão de conectividade com os atores sociais e de atentar às 

tendências de mercado, ou seja, sua atuação incide no sistema de gestão 

em nível de planejamento. As segundas são definidas, nas palavras dos 

gestores, como áreas 'essencialmente de ações' e 'extremamente 

pragmáticas', incumbidas de sustentar o negócio por meio da entrega de 

resultados, que podem ser obtidos, por exemplo, a partir de sistemas de 

controle e de tecnologias. Nesse sentido, a sustentabilidade está presente 

como uma entidade dentro dos frigoríficos, atuando transversalmente. 

Existem, portanto, duas linhas de tratamento para a sustentabilidade que, 

quando alinhadas, iluminam as situações objeto de resolução de diversos 

ângulos e trazem equilíbrio às decisões. 

Uma série de ações no âmbito do sistema de gestão tem sido 

aprimorada em um processo contínuo de melhoria com base na 

metodologia das normas ISO e no manual Global Reporting Iniciative - 

GRI, sem que haja, necessariamente, a certificação e a publicação do 

relatório. Por uma questão de custo-benefício, as empresas costumam 

certificar apenas algumas unidades produtivas e as demais seguem boa 

parte dos padrões da ISO por meio de normais internas. Analogamente, 

sem a necessidade de publicação do relatório GRI, revisa-se e aprimora-

se a forma de gestão com base nas diretrizes da GRI, a exemplo da 

apropriação de indicadores e do formato de acumulação dos dados e de 

apresentação de relatórios. As melhorias foram sentidas pelos gestores, 

principalmente, na programação e no monitoramento das operações. 

Do ponto de vista estratégico, a decisão de implantar e de 

certificar um sistema de gestão ambiental nos moldes da norma ISO 

14001 resulta de um processo de questionamento sobre a necessidade 

desta certificação, já que ela traz na esteira obrigações e benefícios. 

Segundo relatos de gestores que atuam em unidades produtivas que se 

encontram na fase de manutenção da certificação, o trabalho que, 

anteriormente, era focado na organização e na estabilização do sistema 

de gestão, atualmente, é dedicado aos detalhes do funcionamento da 

estrutura e dos controles ambientais, muitos deles apontados pelas 
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auditorias. Com a certificação da norma, os frigoríficos granjeiam 

credibilidade, pois os stakeholders associam a continuidade do processo 

após a implantação à consistência do sistema de gestão. Os benefícios 

consistem, ainda, na valorização da empresa no mercado acionário, dada 

a boa impressão causada pela certificação ambiental, bem como no fato 

de usá-la como propaganda de boas práticas da empresa. 

Apesar desses benefícios, os frigoríficos fizeram a opção por 

certificar poucas ou nenhuma das suas plantas produtivas, embora os 

requisitos da norma sejam usados como inspiração para desenvolver o 

sistema de gerenciamento ambiental destas empresas. As justificativas 

apresentadas pelos gestores para a decisão contrária à certificação estão 

voltadas ao fato da entidade certificadora burocratizar a gestão do 

requerido plano de ação e priorizar os meios em detrimento dos 

resultados em sua avaliação. Além de que, na percepção dos gestores, a 

certificação ISO 14001 já foi mais cobrada e valorizada do que é 

atualmente. Desta maneira, as ações que se destinam a julgar a 

pertinência de enveredar por um processo de implantação e certificação 

do sistema de gestão ambiental resumem-se, sob o olhar de 

sustentabilidade dos gestores de frigoríficos, na análise dos custos e dos 

benefícios de se apostar em uma estratégia de imagem corporativa, haja 

vista que "as unidades que têm ISO não são melhores que as outras, 

porém elas têm mais papel do que as outras" (November, U4). 

O pensamento estratégico em sustentabilidade alcança, também, 

ações para fortalecer as questões de transparência e de compliance. A 

relação com investidores, o conteúdo veiculado pelo relatório de 

sustentabilidade e a tomada de decisões são alguns dos objetos 

enfocados nestas ações. 

 
[...] o controle interno verifica cada pessoa que 

tem função-chave /.../ então se eu compro 

madeira, eu não posso vender madeira, isso é 

conflito de interesse; se eu sou cliente, a gente não 

pode fazer uma compra com fornecedor único; eu 

não posso pagar um fornecedor sem contrato. 

Então existem várias barreiras e restrições que 

fazem com que a empresa tenha uma questão de 

compliance, de controle interno, muito forte. Isso 

é um dos pilares da sustentabilidade também, que 

é ser transparente (November, U4). 

 

A definição de metas e de indicadores é uma das ações de 

transição entre o planejamento e a execução da sustentabilidade nas 
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operações. Para tanto, cada unidade produtiva dos frigoríficos tem um 

gestor responsável pelo monitoramento e mensuração de indicadores de 

meio ambiente e de indicadores de consumo dos recursos naturais. Os 

indicadores de meio ambiente congregam itens, a maioria referente à 

conformidade legal, tais como: licenciamento ambiental, outorga de 

água, lançamento de efluentes, emissões atmosféricas, ruído, geração de 

resíduos e desvio de embalagens. Já os indicadores de consumo dos 

recursos naturais, ou de eficiência energética, dizem respeito ao 

consumo de água, de energia e de vapor (lenha/biomassa), as chamadas 

utilidades. O resultado de cada unidade é reportado a uma equipe 

corporativa, que faz a gestão global destes indicadores. Sendo assim, 

cada nível da empresa, desde a presidência até os funcionários do chão-

de-fábrica, possui metas e uma parcela de responsabilidade para com a 

gestão dos indicadores ambientais e de consumo, seja mensurando, 

controlando, integrando e/ou avaliando. 

Embora a tendência seja de indicadores mais restritivos, ocorrem 

solicitações por parte da área de produção para a ampliação das metas. 

A reavaliação de metas não se restringe ao planejamento estratégico e à 

parte interessada, e sim passa por uma avaliação multisetorial para 

constatar a efetividade da alteração na prática, bem como sua 

pertinência às exigências legais. Outro cuidado mantido pelos gestores 

reside na divulgação de certos indicadores, especialmente dos referentes 

ao consumo de água, pois a quantidade gasta depende da eficiência dos 

processos, do mercado atendido e do controle da qualidade, que acabam 

influindo na consistência dos dados. Ainda se tratando das metas, 

aclarou-se, por meio das entrevistas, que a maioria delas deriva do 

volume de produção, sendo por isso que 'a quantidade é muito 

importante para a produção', conforme externado por um dos gestores. 

O pensamento estratégico voltado para a sustentabilidade e, 

consequentemente, o posicionamento da empresa em relação à questão 

são substancialmente determinados por ações que emanam de uma 

vontade subjetiva da alta administração. Os gestores dos frigoríficos 

foram categóricos em vincular a incorporação e o desenvolvimento da 

sustentabilidade nas operações ao engajamento da presidência. Deste 

ponto de vista, as preocupações com a sustentabilidade movimentam-se 

em sentido descendente, tendo origem na presidência e disseminando-se 

depois para a empresa. 

 
[...] o que eu acho predominante pra empresa se 

colocar do jeito que ela se coloca é uma vontade 

subjetiva da alta administração da empresa em 
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querer, sim, ter uma boa eficiência de 

sustentabilidade. Eu acho que isso é o 

predominante, porque a partir do momento que a 

empresa decidisse não resguardar sua imagem, aí 

tudo pode né! (Kilo, U3). 

 

[...] eu acho que nós fomos muito felizes porque 

quem começou as nossas empresas tinha esse 

valor entre os seus valores, de que isso (incorporar 

a sustentabilidade nas operações) era bom [...] 

(Lima, U4). 

 

Além de utilizarem instrumentos expressos para difundir e 

concretizar o pensamento em torno da sustentabilidade, os gestores 

fazem uso da cultura como um meio tácito para cascatear as práticas 

sustentáveis e mobilizar o público interno em prol de alavancar os 

resultados. Foram recorrentes, entre os gestores, falas que remetem à 

consolidação da sustentabilidade na empresa por intermédio de questões 

culturais mantidas pelas pessoas, tais como: 'é uma coisa que está dentro 

da gente', 'está no nosso DNA', 'está em qualquer atitude nossa', 'entrou 

na nossa cultura' e 'veio muito forte com a cultura'. 

 
Em toda e qualquer atividade que a gente faz, na 

raiz já está a cultura da sustentabilidade, do meio 

ambiente, do menor custo, isso está enraizado. /.../ 

Então, em tudo se busca o menor custo, a melhor 

gestão ambiental e o menor impacto social. [...] 

tudo é medido, tudo é percebido sob essa ótica do 

TBL, isso está incorporado ao DNA da gente. /.../ 

Isso é uma questão de sobrevivência hoje, não só 

de capricho; isso está incorporado na nossa rotina 

(Lima, U4). 

 

Outra ação tomada pelos gestores de frigoríficos ao pensar 

estrategicamente a sustentabilidade foi quanto à aplicação do sistema de 

produção enxuta a uma cadeia de produção viva. O trabalho consiste em 

sincronizar a disponibilidade de matéria-prima e a industrialização da 

carne com a demanda do mercado. São planejadas ações para que os 

animais não permaneçam em posse dos produtores por tempo superior 

àquele necessário para atingir os padrões desejados, pois isso acarreta 

aumento do consumo de recursos e, conseguinte, aumento do custo. Na 

indústria, a ênfase é dada na redução dos estoques de produtos acabados. 
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Tu trabalhar com produção enxuta, viva, ela é 

complexa, porque tu tem que eclodir o ovo, uma 

quantidade x para, depois que nascer o pintinho, 

mandar para o campo; então é uma cadeia que 

começa com um ano de planejamento, então pra 

tu fazer esse trabalho enxuto, tu tem que te 

antecipar muito. Então é bem complexo, foi 

implantado em 2010 /.../ e no começo a gente não 

acreditava que iria dar certo, porque como tu vai 

trabalhar estoque? tem que reduzir o estoque de 

produto acabado, mas o frango tá lá, tem que 

abater [...]. Antes era assim: aloja, aloja, aloja; 

abate, abate, abate; estoca, estoca, estoca. Aí 

chegava um momento na crise que teu sistema de 

estocagem estava abarrotado, aí tu começava a 

largar o produto a um preço quase pelo custo, pra 

não perder o produto. Então foi aí que entrou de 

buscar o lean e aplicar no frigorífico, e a gente 

achava que não iria dar certo e deu [...] (Alfa, U1). 

 

'Pensar estrategicamente a sustentabilidade' engloba, também, 

ações para o estabelecimento, em conjunto com a área de pesquisa e 

desenvolvimento, de padrões de produção para que se garantam as 

condições básicas de execução da produção. Estes padrões são levados 

ao conhecimento das linhas de produção e das áreas afins e servem de 

parâmetros norteadores para as rotinas gerenciais e as operacionais, uma 

vez que especificam as prioridades e balizam as anomalias e como tratá-

las. 

Os gestores de frigoríficos não se mostraram resistentes ou 

condicionados quanto à realização de mudanças em procedimentos 

operacionais diante de riscos e de penalizações, muito pelo contrário, 

eles se dizem dispostos a mobilizar todos os recursos necessários para 

assegurar a conformidade legal. Deste modo, os patamares mínimos de 

operação são fixados de acordo com a legislação, sendo ela o principal 

asterisco levado em conta na avaliação de qualquer situação. Entre os 

fatores motivantes para o cumprimento da legislação, destacam-se a 

intensificação da atuação dos órgãos ambientais e do Ministério Público, 

os prejuízos financeiros causados por autuações e os riscos de perda de 

valor da marca relacionados a uma imagem negativa. 

 
[...] pode ter certeza que esse é o maior conflito 

que existe hoje: ser ambientalmente correto 

acarreta em custo; só que se tu não assumir esse 
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custo, talvez, tu esteja fora do negócio, porque, 

mais cedo ou mais tarde, tu pode tomar uma multa 

que te tira do jogo, tu pode ter tua imagem suja 

que tu não consegue recuperar mais /.../ aí tu 

pensa: a (nome da empresa) daqui a pouco sai no 

Jornal Nacional que está matando um rio não sei 

aonde; provavelmente, isso vai te trazer um 

prejuízo muito maior do que tu investir em meio 

ambiente; então é mais um medo, é mais uma 

coisa para se precaver, do que propriamente uma 

iniciativa para...não existe, esse romantismo não 

existe. Você faz para ganhar dinheiro, ou deixar 

de perder [...] (November, U4). 

 

A realização de procedimentos operacionais imprescindíveis para 

o alcance do nível exigido pela legislação não é questionada. Em casos 

extremos, cogita-se inclusive a possibilidade de diminuir a 

produtividade para a resolução de problemas de ordem legal. Já para 

uma ação que transpõe esta linha criada pela legislação ser efetuada, ela 

precisa proporcionar algum tipo de benefício para a empresa, ou seja, 

um retorno suficiente para justificar os recursos despendidos para 

manter a operação em um nível acima do previsto pela legislação. Um 

dos reflexos do grau de rigidez da legislação pôde ser visto no nível da 

tecnologia aplicada pelos frigoríficos, tendo sido reveladas diferenças 

entre unidades produtivas de uma mesma empresa. 

 
[...] se tu for comparar, por exemplo, um nível de 

emissão na Tailândia, que nós temos planta, é 

super diferente do Brasil, é muito menos restritivo 

que o Brasil; então a tecnologia que nós temos 

aqui no Brasil é melhor que na Tailândia; vamos 

colocar uma tecnologia melhor na Tailândia? 

depende, se lá for algo que vai melhorar a 

condição da comunidade, vai trazer algum 

benefício para nós, um benefício econômico; 

daqui a pouco muda a legislação, ok, muda a 

tecnologia pra lá. Outro local, por exemplo, 

Dubai; Dubai é o contrário, o nível de restrição 

que tem lá, por não ter água, por dificuldades e 

tal, é muito maior; então a tecnologia que se 

aplica lá é muito maior que no Brasil. Vamos 

trazer a tecnologia de Dubai para o Brasil? Não 

vale a pena; por que você vai fazer uma 

tecnologia tão avançada quanto a que tem lá, 
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gastando um monte de dinheiro, muito mais 

dinheiro, vai incrementar o custo do produto, para 

uma legislação que não obriga atingir esse nível? 

/.../ você não vai colocar mais recursos em um 

determinado processo, encarecendo toda a tua 

cadeia de produção, se você não tiver um 

benefício; você tem que equilibrar [...] (Oscar, 

U4). 

 

A legislação constitui, portanto, um ponto de balanceamento para 

os gestores conduzirem a gestão dos recursos organizacionais, de modo 

que o sistema não opere abaixo dele, sob pena de incorrer em riscos e 

penalidades, nem fique superdimensionado, sem o retorno compatível.  

Assim, os aspectos econômico-financeiros apenas não serão 

preponderantes na dinâmica do processo decisório se a medida em 

questão for essencial para o cumprimento da legislação ou for a solução 

à disponibilidade limitada de algum recurso ou for uma exigência de 

cliente estratégico.  

 
Um exemplo bem claro, que foi por necessidade, 

foi a questão da água, acho que em 2007, teve 

uma seca muito grande aqui na região e a empresa 

ficou vários dias parada por não ter água e hoje 

tem um reservatório de água da chuva que roda a 

fábrica por 12 dias, se quiser, e olha que gasta 

água né (Hotel, U2). 

 

É caríssimo você fazer um reúso de água hoje; ele 

só é viável quando tu não tem disponibilidade de 

água, porque o custo do reúso de água é duas 

vezes mais caro do que tu pegar água nova 

(November, U4). 

 

[...] muitas vezes o cliente exige muito mais do 

que a própria legislação, então a gente atende o 

cliente, não a legislação, isso é o mínimo. (Lima, 

U4) 

 

Ela (sustentabilidade) é super importante, mas a 

tomada de decisão sempre vai ser mais do ponto 

de vista financeiro do que sustentável, porém sem 

nunca infringir qualquer ponto legal. Eu tomo 

decisões que me levam, talvez, a não ser a 

empresa mais sustentável, porém sempre atuando 
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dentro do âmbito legal, mas com o vínculo 

financeiro mais forte (November, U4). 

 

Excetuadas as situações supramencionadas, os gestores de 

frigoríficos demonstraram inclinação para efetuar mudanças em 

procedimentos operacionais desde que tal conduta esteja atrelada a 

ganhos. Neste contexto, qualquer interferência no processo de produção, 

que favoreça o aspecto ambiental, deve vir acompanhada de ganho 

econômico. Analogamente, toda iniciativa de cunho social pode se fazer 

presente se estiver acompanhada de benefícios mútuos (sociais e 

corporativos). 

 
[...] sempre que a gente vê essa oportunidade 

(substituição de uma prática por outra mais 

sustentável), a gente trata; mas teria que se 

avaliar; não é da empresa fazer porque ela é só 

ambientalmente boa, ela tem que ser boa pra tudo, 

porque a gente tem que manter a atividade (Juliet, 

V3). 

 

Essa balança, ambiental, social e econômico, tem 

que estar na mesma linha; agora, não existe nada 

que eu vá melhorar aqui (ambiental) ou aqui 

(social), sem resultado econômico (Quebec, V5). 

 

[...] o benefício social /.../ você não consegue 

contabilizar no DRE da companhia como retorno 

financeiro, mas você consegue contabilizar isso de 

uma forma indireta através de turnover de 

funcionários, questão de bem-estar da 

comunidade, /.../ absenteísmo de funcionários; 

você tem um turnover elevado e os frigoríficos é 

uma indústria que exige mão-de-obra bastante 

grande e o que acontece é que o nível de trabalho 

que você coloca para essas pessoas, em muitos 

casos, é pesado /.../ então pra ti conseguir 

funcionários para muitas funções é complicado; 

então se o funcionário está em uma comunidade 

que é boa, que a empresa não está poluindo, que 

ela contribui com parquinho para o filho dele, 

contribui com a creche para deixar o filho dele 

durante o dia, que a esposa consiga trabalhar 

também, tudo isso são fatores que você não 

consegue colocar no DRE financeiro, mas que 
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causam um impacto muito positivo para a unidade 

e para a comunidade onde ele está (Oscar, U4). 

 

Os investimentos socioambientais são submetidos a uma análise 

de viabilidade, na qual se sobressaem as considerações acerca das 

implicações financeiras deles próprios e dos resultados financeiros das 

operações no geral. Ocupando uma posição similar de importância nesta 

análise, fatores como a contribuição dos investimentos desta natureza 

para a construção da imagem corporativa e a funcionalidade do 

pretendido investimento junto à estrutura produtiva já instalada também 

são ponderados entre os gestores.  

Há exceções, entretanto, em tecnologias ambientais 

implementadas, que não se mostravam viáveis economicamente, mas 

foram bancadas em função de questões ideológicas dos industriais. 

Comumente, essas tecnologias apresentam-se como apostas futuras e os 

empresários creem no pioneirismo da implantação e no domínio do 

know-how como fontes de vantagem competitiva, quando elas se 

tornarem mais difundidas. 

 
[...] um investimento em uma nova fábrica, isso eu 

tenho dificuldade, isso eu tenho que provar se 

realmente vai dar dinheiro (Lima, U4). 

 

Óbvio que não se pode ser verde, se a operação 

toda está no vermelho; a tua viabilidade, a tua 

sustentabilidade, a médio prazo, te aniquila. Se 

você provar que tem um equilíbrio, que ela se 

sustenta, que ela é viável, a companhia tem sido 

aberta a esse tipo de inovação (socioambiental) 

(Lima, U4). 

 

Então, assim, é difícil, porque você tem que 

conciliar isso tudo; você sabe que a empresa tem 

que ter resultado e, para manter resultado, você 

precisa vender; para você vender, o mercado tem 

que comprar; e, para você poder investir no social 

e no ambiental, você precisa ter resultado 

(Charlie, V1). 

 

[...] não é só o lucro que é determinante pra 

escolher um investimento ou uma melhoria. 

Existe também a questão da imagem da empresa 

(Kilo, U3). 
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[...] a primeira coisa que a gente busca é o 

economicamente viável, a gente não pensa em ser 

apenas o bonitinho da história. /.../ não que tenha 

que dar lucro, não é isso, mas eu tenho que 

garantir que a empresa funcione. Então, a gente 

não tem muito essa ideologia de apenas a coisa ser 

bonita aos olhos dos outros, ela tem que ser 

realmente prática, a gente tem que conseguir 

fazer, eu tenho que conseguir executar [...] (Juliet, 

V3). 

 

[...] essa questão do biodigestor, é uma questão 

mais de ideologia nossa; /.../ ele não vai se pagar, 

mas é uma prática que funcionou; é uma prática 

de cunho ambiental, não tem cunho financeiro; a 

gente fala que reduz o custo, mas tu coloca na 

ponta do papel...não vai se pagar /.../ o nosso 

objetivo era de que ele fosse sustentável na prática 

[...] (Juliet, V3). 

 

Adicionalmente a esses condicionantes internos para a tomada de 

decisão, o cenário macroeconômico e a valoração dos recursos naturais, 

no contexto brasileiro, exercem significativa influência negativa na 

viabilidade econômica de investimentos socioambientais, assunto esse 

detalhado nas seções 4.2.2.3 e 4.4.4. 

 

4.2.1.2 O ambiente condicional que circunscreve o pensamento 

estratégico em sustentabilidade 

 

Os frigoríficos possuem unidades produtivas distribuídas nas 

mais diversas regiões brasileiras, cada qual com características 

socioeconômicas e demográficas próprias. Dependendo da região onde a 

planta frigorífica está instalada, alguns fatores de produção, tais como a 

oferta de mão-de-obra, a disponibilidade de recursos naturais e o 

abastecimento de animais, podem sofrer alterações em sua dinâmica. 

Posto que o ambiente exerce influência no agir das empresas, as 

características socioeconômicas e demográficas da região onde a 

empresa está inserida moldam as estratégias de atuação dos frigoríficos. 

Um desses casos é quando o frigorífico está situado em uma região em 

que predomina a agropecuária familiar, fazendo com que a negociação 

com pequenos produtores esteja incorporada às estratégias daquela 

unidade produtiva. 



224 

 

Sobre a relação de fornecimento com produtores locais e de 

menor porte, os gestores afirmaram que a integração vertical não faz 

parte da estratégia das empresas, diferentemente do que acontece em 

alguns países onde os frigoríficos assumem esta parte da cadeia 

produtiva. 

 
[...] a gente poderia eliminar os produtores 

integrados da nossa cadeia de produção, porque 

eles são pequenos, eu tenho que levar ração até lá, 

por que não levar para um grande conglomerado 

de aviários? Isso é econômico, /.../ no momento 

que eu fizer isso, eu aniquilo com comunidades, 

como por exemplo Santa Catarina, que foi toda 

desenhada e a gente cresceu sob a ótica que são 

esses produtores que fazem toda a produção 

primária, então eu não posso simplesmente olhar 

sob o ponto de vista econômico, eu tenho que 

olhar sob o ponto de vista social e ambiental 

também (Lima, U4). 

 

Na nossa estratégia não está a produção própria; a 

nossa estratégia é que os produtores produzam e 

façam daquilo a sua vida, o seu negócio, e 

vivendo e tendo a sua vida, crescendo, regiões 

legais, agricultores prosperando; eles vão trazer 

carne para nós e vão fazer o que eles sabem fazer 

muito bem. Nós sabemos fazer presunto, sabemos 

fazer frango para a exportação, nós não somos os 

caras que produzem melhor, os agricultores fazem 

isso de forma mais adequada (Mike, U4). 

 

Adicionalmente às configurações espaciais, o comportamento do 

mercado faz parte do ambiente condicional no qual está imerso o 

pensamento de sustentabilidade dos gestores e do qual eles não podem 

abdicar na formulação das estratégias de produção. Nessa linha foram 

detectados diversos trechos nas entrevistas nos quais se nota que as 

exigências do mercado fizeram com que as tecnologias e as práticas 

sustentáveis evoluíssem no sistema produtivo dos frigoríficos. Em um 

desses casos, metas de melhorias anuais seguem sendo cumpridas pelos 

frigoríficos por exigência do mercado. 

 
[...] o que eles (clientes estratégicos) colocam: eu 

quero metas de melhorias anuais; eu quero que 
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você reduza o consumo de água anualmente; eu 

quero que você prove para mim que você está 

reduzindo a emissão de resíduos; eu quero que 

você mostre para mim que, anualmente, você está 

reduzindo teu consumo de energia elétrica 

absoluto e relativo por tonelada produzida. Então, 

esse tipo de coisa eles exigem da gente, eles 

pedem pra nós, ou seja, eles querem melhoria 

contínua, que é um ponto muito importante. 

Então, atender a legislação é condição sine quo 

non, só que eu quero que você seja cada vez 

melhor, ano a ano, nem que seja 0,1%, mas você 

tem que mostrar pra mim que você está 

melhorando (Oscar, U4). 

 

Uma típica conduta de atuação das empresas líderes do setor, em 

termos de gestão, reside em antever comportamentos do mercado, 

possibilitando prever tendências e antecipar mudanças. Uma vez 

identificada a demanda em potencial, os frigoríficos declaram ao 

mercado a adoção de comportamentos postos em convenção pelo 

mesmo. A forma utilizada pelas empresas para declarar sua linha de 

atuação é a contratação de metas perante o mercado por meio do 

relatório anual, que, periodicamente, reporta os resultados alcançados. 

Essa conduta foi, inclusive, tomada no caso da sustentabilidade, na 

época que entrou em voga, fazendo com que as empresas assumissem 

uma postura em relação à adaptação das atividades produtivas às 

expectativas do mercado. 

 
[...] você não quer esperar que o mercado 

pressione; você sabe que o mercado tá fazendo 

isso, então você declara isso; /.../ não adianta 

esperar que o mercado pressione você, líder é 

assim, nós somos a marca líder, o líder tem que se 

antecipar; então, nosso comportamento como 

marca líder é de não deixar vir a pressão, é de 

construir isso. E assim foi lá em 2008/2009 com a 

sustentabilidade; ninguém falava sobre isso, e nós 

paramos o processo, tiramos gente da linha, e eu 

tinha muitas responsabilidades também fora, para, 

larga tudo e vai para dentro de um grupo pensar, 

em 2 anos, como é que nós vamos nos adaptar em 

termos de tecnologia, em termos de regras de 
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relacionamento, em termos de extensão rural 

(Mike, U4). 

 

O processo de incorporação e de amadurecimento da 

sustentabilidade no sistema produtivo de frigoríficos, que carrega em 

seu bojo a evolução do pensamento estratégico dos gestores sobre o 

tema, guarda relação com o porte e o tempo de atuação da empresa. A 

dependência da trajetória histórica desvela-se pela capacidade 

demonstrada em absorver e acumular conhecimento a cada 

empreendimento e de aplicá-lo no desenvolvimento das operações. A 

solidez no mercado, obtida pelo aproveitamento do tempo dedicado à 

atividade, oportuniza aos gestores o emprego de recursos em fins não 

diretamente ligados à sobrevivência imediata da empresa. 

 
Eu acho que por hoje a empresa ser uma 

multinacional e estar no mercado há algum tempo, 

ela também tem essas questões que estão ligadas 

diretamente à sustentabilidade [...] (Delta, O1). 

 

[...] você entrou com uma fábrica nova, com uma 

tecnologia nova, com uma empresa de muitos 

anos; construímos várias fábricas, o que nós 

aprendemos? Então quando falo dos projetos que 

a gente faz aqui, a gente faz uma análise nossa 

crítica do que nós aprendemos em termos de... o 

que nós erramos, onde nós acertamos nos 

projetos, para quê? Vai ser uma nova fábrica, ela 

já sai redonda, /.../ essa fábrica sai com todos os 

critérios que nós desenvolvemos na última fábrica 

que nós construímos [...] (Oscar, U4). 

 

No pensamento dos estrategistas de frigoríficos, o cumprimento 

da legislação é tido como uma premissa, não apenas de direito, mas de 

fato. De acordo com os relatos colhidos, situações como as crises 

ambientais, as restrições ao crédito em razão de pendências judiciais, os 

riscos de embargo por falta de licenças e a estruturação dos órgãos 

públicos responsáveis pela fiscalização da aplicação das leis 

propulsionaram a consolidação do entendimento sobre a 
indispensabilidade do cumprimento da legislação. É fato entre os 

gestores que a tomada de consciência da necessidade de conformidade 

legal funcionou como o primeiro passo de um processo sobre o qual os 

frigoríficos sustentam um posicionamento de sustentabilidade. Nesse 
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contexto, a conformidade legal de questões ambientais e sociais tem 

impacto significativo nas decisões estratégicas da empresa, ao ponto de 

os gestores não terem dificuldades para obter a aprovação da alta 

administração quanto à realização de investimentos, quer seja na parte 

ambiental, na sanitária ou na de segurança das pessoas, se mostrarem 

que os projetos são essenciais para manter as operações da empresa. 

 
[...] o ponta pé inicial de toda visão, não só na 

(nome da empresa), mas eu vejo nas empresas 

como um todo, ele sempre parte de uma exigência 

legal; então, a exigência legal faz a gente olhar, 

muitas vezes, diferente para aquele processo; 

contudo, na (nome da empresa), algo muito 

imbuído na característica dos gestores e das 

pessoas que conduzem as plantas no dia-a-dia é, a 

partir do momento que a gente vai fazer alguma 

coisa, a gente quer fazer bem feito, com qualidade 

e com entrega; então, é algo que acaba sendo 

imbuído na nossa cultura e a gente passa a fazer 

isso com muita tranquilidade [...] (Papa, V5). 

 

[...] atender a legislação é o mínimo, é a base, tu 

nem discute; tu pode discutir a nível de órgão para 

mudar a legislação; mas se está posta, vamos 

cumprir. Então para nós é premissa, é premissa 

sine quo non, sem a qual eu não existo, sem a qual 

eu não vou operar. /.../ o jeitinho brasileiro aqui 

não existe; você chegar no órgão ambiental... 

vamos dar uma olhada; custe o que custar, nós 

vamos cumprir a legislação (Lima, U4). 

 

[...] a legislação, desde que a companhia entenda 

que ela é positiva, e é o nosso caso, para mim foi 

fator fundamental para transformar a companhia 

no que ela está hoje. Eu usei muito as crises 

ambientais /.../ usei a legislação para dizer o 

seguinte: se eu não cumprir, eu estou fora. /.../ A 

nossa área de sustentabilidade nasceu sob esta 

premissa, e ela se manteve assim porque a 

companhia entendeu que se nós não atendermos 

esse mínimo, nós estamos fora (Lima, U4). 

 

[...] uma grande parte da nossa torre de 

investimento é definida por questões ambientais, 
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questões legais, questões trabalhistas. Nós 

estamos passando por um ano de crise muito 

intensa, /.../ então o nosso nível de investimento é 

muito baixo; o que ficou de investimento? 

Ficaram especificamente projetos que causam 

impacto ambiental, que têm problema legal, que 

têm questão que está ligada diretamente a doenças 

ocupacionais; então, tem um impacto muito forte 

na decisão estratégica da companhia; deixou-se de 

investir em colocar equipamentos, em ganhar 

mais dinheiro, em produzir mais, para quê? Para 

garantir a questão legal da companhia, trabalhista, 

ambiental, tudo isso aí (Oscar, U4). 

 

Embora seja consenso entre os gestores que o cumprimento da 

legislação é condição para o funcionamento dos frigoríficos e que sua 

aplicação não deve ser vista como uma matéria de negociação com os 

órgãos competentes, quando o assunto se refere à adequabilidade e à 

efetividade da legislação aplicável ao setor, as opiniões dividem-se e 

predominam as avaliações negativas a respeito da atual conformação do 

ambiente institucional em que se insere a indústria frigorífica. 

Há os que qualificam os parâmetros de algumas legislações 

aplicadas como demasiados restritivos, frutos da falta de observância da 

realidade da indústria brasileira como base para a elaboração das 

legislações que regem os processos produtivos. Contribuindo para esse 

desajuste, os órgãos reguladores mostram-se, segundo a visão dos 

gestores de frigoríficos, pouco receptivos às discussões sobre a 

adequabilidade dos parâmetros vigentes.  

 
[...] às vezes, ela é muito amarrada, para você 

mudar uma legislação é super complicado e, às 

vezes, a gente tem uns parâmetros tão restritivos, 

/.../ você é mais restritivo que a própria Europa, 

que os EUA, e pergunta da onde que sai esses 

números; daí vai ver saiu de uma mesa, dentro de 

um órgão estadual, sem envolver as entidades, 

sem envolver uma FIESC
48

, sem envolver FIEP
49

 

(que tem aqui), e daí saem umas coisas esdrúxulas 

mesmo; /.../ Então assim, acho que hoje há pouco 

espaço para inovações e há pouco espaço para 

                                                        
48

 Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. 
49

 Federação das Indústrias do Estado do Paraná. 
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discussões se aquele parâmetro está correto ou 

não, isso realmente é algo que deveria ser feito 

(November, U4). 

 

[...] a forma como está a legislação, hoje, ela 

poderia ser revista, poderia ser melhorada, e em 

conjunto com as empresas e com técnicos da área 

mesmo, porque tem muita legislação que a gente 

vê que sai de gabinete, parece que o pessoal nunca 

entrou dentro de uma indústria (Foxtrot, V2).  

 

Outra opinião externada pelos gestores é a de que a legislação, 

principalmente a ambiental, caracteriza-se como sendo reativa e estática. 

O caráter reativo atribuído à legislação ambiental vigente é em função 

de seu escopo deter-se ao controle das externalidades negativas, quando 

poderia, também, promover aspectos ambientais dos produtos e das 

etapas iniciais de fabricação. Já a impressão estática está associada à 

forma dualista com a qual a legislação avalia as operações produtivas, 

cujos possíveis resultados são o atendimento de um padrão limítrofe ou 

a punição em razão do não atendimento do mesmo. Há, portanto, um 

potencial de melhoria caso a legislação incorpore à sua metodologia de 

aplicação uma direção programática que aponte para a evolução das 

práticas sustentáveis de produção. 

 
[...] a legislação, hoje, ela cobra muito a questão 

meio ambiente... a questão do que que tu joga pra 

natureza, /.../ tem agora a questão da logística 

reversa em plástico, mas o que mais que ela... ela 

não obriga tu usar o plástico verde (Foxtrot, V2). 

 

[...] a impressão que fica é que (a legislação 

ambiental) é muito policialesca. Então é muito 

aquela coisa de: tu tem que atender esse padrão, 

senão tu vai ser punido; se limita muito a isso. A 

impressão que eu tenho é que a legislação 

ambiental não tem uma diretriz, uma visão mais 

programática de como melhorar [...] (Kilo, U3).  

 

[...] a nossa legislação poderia ser proativa, 

favorecendo aqueles que a adotam, minimizando 

custos, maximizando a ciência/o conhecimento, 

acho que isso está faltando [...] (Lima, U4). 
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Além de aspectos desfavoráveis ao conteúdo da legislação, houve 

falas dos gestores marcadas pela ineficiência operacional dos órgãos 

governamentais responsáveis pela efetividade da legislação, manifesta 

no número e na capacitação do efetivo, assim como na integração e 

informatização dos processos nos órgãos do sistema de governo. As 

deficiências nesses quesitos comprometem: a cobertura da fiscalização 

em nível de igualdade entre todos os frigoríficos, independentemente do 

porte da empresa; a agilidade no processo de julgamento dos pedidos de 

licença ambiental; e, a equalização do valor das multas correspondentes 

à precificação de danos ambientais em iguais condições. Para evitar uma 

desvantagem competitiva frente a concorrentes, há iniciativas, da parte 

de alguns frigoríficos, cobrando dos órgãos competentes a aplicação 

imparcial da legislação para todas as empresas do setor. 

 
Onde estaria o nosso buraco negro? É você fazer 

com que os órgãos a pratiquem, fazer com que 

tenha eficiência por parte da polícia do Estado e 

nisso nós temos muitos gargalos. Quase sempre o 

Estado não está preparado e com o suporte 

necessário para a aplicação da lei (Lima, U4). 

 

[...] a gente não tem que aumentar a fiscalização, a 

gente tem que penalizar quem faz errado; esse 

nosso modelo de cada vez ter mais fiscal para 

multar, a gente está no contrassenso; a gente tem 

que educar para todo mundo fazer certo; e o 

conceito no Brasil é que tem que botar alguém 

para fiscalizar, porque, se não botar, o cara faz 

errado /.../ então, de novo, ao invés de penalizar 

quem faz errado, a gente muda (legislação) para 

todo mundo [...] (Quebec, V5). 

 

[...] os órgãos ambientais, hoje, estão 

completamente falidos; todos os que eu conheço 

são uma tristeza, ou é pessoa desqualificada, ou é 

pessoa corrupta, ou é idealista, que está ali, mas é 

xiita; eu peguei esses 3 casos: corrupto, 

desqualificado (e tem o cara também 

incompetente, que não quer nem saber, não 

trabalha, não faz nada) e tem o xiita (que chega na 

tua fábrica, olha uma coisinha fora do lugar, já 

quer te dar uma multa). /.../ tem uns caras bons 

também... que é o cara que trabalha, enfim; mas a 
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maioria está ferrada, a gente está mal; eu acho que 

deveria ser autarquia isso, deveria trabalhar 

diferente do governo (November, U4). 

 

A legislação licenciatória é muito difícil, /.../ é um 

processo moroso, os órgãos ambientais não têm 

pessoas preparadas para fazer o processo 

licenciatório, em muitos casos; as empresas 

acabam contratando outras empresas para fazer 

esses estudos de impacto ambiental. Demora 

muito, custa caro e, em muitos casos, o impacto 

ambiental disso é muito restrito; /.../ essa questão 

licenciatória tem que passar por uma revisão, 

porque é algo que atrasa o desenvolvimento do 

país e para nós gera um custo bastante elevado 

(Oscar, U4). 

 

[...] é inadmissível, às vezes, você necessitar de 

uma licença ambiental, e você estar dentro do que 

deve ser, e levar meses pra você receber o 

resultado, seja ele positivo ou negativo [...] (Golf, 

V2). 

 

[...] o critério para você definir o peso do valor de 

uma multa, na legislação brasileira, ele é muito 

vago. Então assim, falta muito... não é que a 

legislação não prevê, ela prevê de certa forma, 

mas não existe competência por parte dos fiscais, 

que lavram um auto de infração, de precificar o 

dano ambiental e transformar isso numa multa ou 

num auto de infração. /.../ ele (fiscal) não 

consegue mensurar, não consegue transformar o 

dano ambiental em algo mensurável, em algo 

compensatório; então, isso é um problema que 

tem na nossa legislação ambiental; não é nem 

questão de multar ou não multar, mas sim de você 

conseguir colocar uma régua, estabelecer valor 

para uma multa; /.../ qual que é a penalização por 

não cumprir, que ela é muito variável (Oscar, U4). 

 

Existem empresas do mesmo ramo que não são 

tão sustentáveis; quando você vai para um 

pequeno ou até acredito que alguns concorrentes, 

que não assumem toda essa questão legal, de 

efluente dentro do padrão, etc., passam a ser mais 
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competitivos, porque não tem esse custo; então 

isso é uma coisa bem complicada hoje, porque as 

instituições de meio ambiente estão cada vez 

piores, porque onde o governo vai cortar dinheiro 

primeiro é nisso aí (November, U4). 

 

[...] dentro do ministério, a (nome da empresa) 

tem sido sempre aquela que briga por cumprir, 

porque sabe que nós estamos tentando cumprir a 

certo, mas a maioria das outras empresas não 

cumpre. E isso faz com que eu, que gasto, e ela, 

que não gasta, tenhamos uma diferença 

competitiva; um concorrente que não atende essas 

premissas, gasta menos para produzir; e eu, que 

quero cumprir, vou gastar mais; então muitas 

vezes eu tenho iniciativas de fazer com que o 

MAPA venha fiscalizar (Lima, U4). 

 

Apesar da assertividade da argumentação contra certos pontos da 

matéria, da operacionalização e da aplicação da legislação, os gestores 

reconhecem a necessidade da legislação ambiental para regular o 

comportamento humano, como também enfatizam que a convivência 

com essas disfunções não pode servir de desculpa para o 

descumprimento da legislação. Alguns dos informantes esgrimem a 

ideia de que a aplicação da legislação contribui para processos 

produtivos mais sustentáveis, haja vista que os industriais, ainda, não 

estão suficientemente motivados para agir de uma maneira 

socioambientalmente responsável na ausência de cobranças. Nessa linha 

de pensamento mais otimista, ganham destaque o processo de 

constituição da legislação ambiental brasileira, que contou com a 

participação de renomados especialistas na área de meio ambiente, e, 

mais especificamente, o capítulo regulatório desta legislação, cujas 

normas de monitoramento e controle ambiental de operações não têm 

revelado lacunas às interpretações tendenciosas. 

 
[...] a legislação, ela pode até ser um pouco 

burocrática, mas ela contribui, porque às vezes é 

só através de uma cobrança que as coisas 

acontecem, infelizmente, isso deveria ser uma 

coisa natural [...] (Índia, V3). 

 

[...] eu concordo com toda a legislação, porque no 

longo prazo eu sei que as legislações mais 
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rigorosas são adequadas; foi o que não fez a 

Europa e acabou com tudo, o interior dos EUA 

acabou com tudo também, e nós fizemos leis /.../ 

eu sei que no curto prazo isso vai ser complicado, 

mas no longo prazo eu concordo inteiramente que 

ela é necessária e tem que ser aplicada [...] (Mike, 

U4). 

 

Nós entendemos que a legislação é o mínimo, 

então ela incentiva a fazer um processo mais 

correto. O espírito da nossa legislação ambiental é 

positivo (Lima, U4). 

 

[...] eu entendo que a nossa legislação de 

monitoramento, pelo que eu conheço das 

legislações dos países que a gente opera, é uma 

legislação muito boa. Ela gera custo para a 

empresa? Gera, mas é uma legislação que tem que 

existir por questão de poluição ambiental e de 

controle. Eu entendo assim, que o nível mínimo 

da legislação brasileira está bem regulado; 

existem casos, lógico, que vai ter que ser muito 

mais intensa, que daí o próprio órgão ambiental 

acaba colocando um nível um pouco mais alto, 

um pouco mais exigido (Oscar, U4). 

 

Um último ponto frisado pelos gestores é que os frigoríficos têm 

o dever de participar, na qualidade de membros da sociedade e de 

interessados diretos, das discussões públicas das minutas de projetos de 

lei, fazendo chegar ao conhecimento dos legisladores, as condições de 

exequibilidade das exigências legais e as possibilidades práticas 

emanadas dos avanços tecnológicos. 

 
[...] a legislação está posta e ela pode ser 

modificada a qualquer momento, mas para isso eu 

preciso levar elementos, eu tenho que mover a 

sociedade para modificar. Nós temos sido neutros 

nisso, é bem verdade, a nossa legislação é lenta 

para mudar, às vezes demora 10 anos para você 

mudar um aspecto, mas isso depende muito dos 

atores; eu, como industrial, como participante de 

uma sociedade, o meu dever é levar isso para a 

autoridade e convencer os demais (Lima, U4). 
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[...] o que está na legislação é o critério mínimo, 

então, concordando ou não, eu preciso atender. Eu 

posso fomentar uma atualização, posso levantar 

que aquilo está desatualizado, que pode ser 

melhorado, em uma esfera maior do que hoje a 

gente vivencia aqui na unidade, no ponto de vista 

de organização como um todo, num ponto de vista 

até de organizações das organizações, que hoje é o 

papel da ABPA
50

. /.../ eu acho que hoje a ABPA 

tem esse papel e tem conseguido em algumas 

coisas trazer um olhar também do ministério, que 

é o que regula esses pontos, para rever (Papa, V5). 

 

Houve falas que refletiram a influência dos maiores frigoríficos 

nacionais no comportamento da legislação, tais como: "na época quando 

se formalizou a NR 36
51,52

, /.../ todas essas grandes trabalharam em 

conjunto para elaborar essa norma. Então quando ela veio para a 

empresa aplicar, praticamente ela já estava fazendo isso" (Alfa, U1) e 

"nós temos pessoas especialistas para poder levar isso para a alta 

administração nacional e modificar essa legislação, naquilo que a gente 

acha que deve ser modificado, ou ao contrário, fazer com que se 

aplique" (Lima, U4). Assim, a dúvida que resta destas declarações é a da 

verdadeira intenção dos frigoríficos, se para o bem comum ou se apenas 

para defender interesses de grupos. 

 

4.2.1.3 Possibilidades de interação entre governo e frigoríficos para a 

operacionalização da sustentabilidade 

 

Este tópico explora a possibilidade de uma interação mais efetiva 

do governo com os frigoríficos quanto às questões de sustentabilidade, 

tendo em vista as reclamações feitas pelos gestores diante da falta de 

apoio e de recursos da parte governamental. 

Um dos papéis que o governo poderia desempenhar, para a 

superação da situação de desajuste entre a legislação, a realidade da 

                                                        
50

 Associação Brasileira de Proteína Animal. 
51

 Norma que regulamenta a segurança e a saúde no trabalho em empresas de 

abate e processamento de carnes e derivados (BRASIL, 2013). 
52

 Sobre a elaboração desta norma, houve outra fala em que se registrou a 

participação dos frigoríficos: "o grande mérito dessa norma é que quem a fez 

foram os frigoríficos, foram as pessoas envolvidas com os frigorífico." 

(Hotel, U2). 
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indústria frigorífica no país e o nível tecnológico alcançado pelo setor, é 

o de articulador das discussões no entremeio dos frigoríficos e dos 

órgãos regulamentadores governamentais. O sentido do debate sobre as 

questões esboçadas pelos gestores destas empresas aponta para tornar 

alguns parâmetros, sobretudo das legislações sanitária e ambiental, mais 

razoáveis, de modo a preservar o meio ambiente e os requisitos 

higiênico-sanitários gerais no processamento de produtos cárneos, assim 

como otimizar economicamente o uso dos fatores de produção. 

 
[...] hoje há pouco espaço para inovações e há 

pouco espaço para discussões se aquele parâmetro 

está correto ou não, isso realmente é algo que 

deveria ser feito. Agora, eu acho que o órgão 

ambiental e a legislação ambiental têm que ser 

simplesmente de punição, não vejo porque ela ser 

algo de negociação; quem deveria fazer essa 

articulação seria o governo mesmo (November, 

U4). 

 

Outra opção de interação é a do poder público conceder 

incentivos econômicos
53

 aos frigoríficos para que, por exemplo, o reúso 

de água torne-se mais atrativo do ponto de vista prático e financeiro. 

Entretanto, a operacionalização da sustentabilidade requer uma 

articulação e uma mobilização iguais da parte das empresas em buscar 

fomento para o desenvolvimento de práticas e de tecnologias voltadas à 

sustentabilidade, como, por exemplo, participar de políticas públicas na 

área de energias renováveis. 

 
Poderia ter um incentivo para reduzir o consumo 

de água através do reúso, caso tivesse algum 

benefício fiscal ou alguma coisa do tipo, que isso 

não é feito. Não existe hoje uma boa vontade de 

nenhum dos poderes públicos para economizar 

água (November, U4). 

 

As tecnologias da área ambiental poderiam ser 

mais acessíveis a nível de custo, elas poderiam ter 

mais incentivos; muitas são produzidas 

externamente, em outros países, então isso 

também gera um custo de importação, de 

implantação, de saber rodar isso; então eu vejo 

                                                        
53

 Opção de difícil execução em época de ajuste fiscal. 
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que as empresa deveriam ter diferenciais em 

relação a isso, para trazer para a sua realidade, 

para o seu processo, com baixo custo e que ela 

pudesse também ser diferenciada por isso. Hoje a 

lei vem como um critério mínimo para ser 

imposto, e eu preciso fazer porque eu posso ter 

sansões em algum sentido nisso; mas, em 

contrapartida, se eu tenho uma boa prática, ela não 

é facilmente visualizada. Eu acho que, se o Brasil 

quiser evoluir nesse ponto de vista, ele precisa 

tornar isso mais barato, mais fácil de aplicar e 

com diferenciais para quem aplica (Papa, V5). 

 

[...] nós usamos a legislação em nosso favor nesse 

sentido, nós temos vários mecanismos de buscar 

dinheiro público para pesquisa [...] (Lima, U4). 

 

Houve falas em que os gestores se colocaram insatisfeitos com a 

forma como a administração pública tem conduzido as empresas na 

escolha dos seus espaços de operação, isentando-se da função de 

delinear um planejamento territorial, que defina áreas próprias para 

instalação de indústrias desta natureza, com considerações, em longo 

prazo, à disponibilidade de recursos naturais, à viabilidade da destinação 

de efluentes tratados e à interferência na comunidade vizinha. 

 
[...] a gente se sente um pouco carente em relação 

aos órgãos estaduais, federais e municipais, no 

sentido de planejamento /.../ Quando a gente vai 

abrir uma empresa, a gente faz uma avaliação: se 

aquele local é próprio pra colocar aquela indústria, 

se tem água, se tem onde colocar efluente, como é 

a vizinhança. A gente tem toda essa análise, mas 

hoje isso é viável, e daqui 10 anos ela vai ser 

viável? Isso não depende só de nós, depende de 

um planejamento estratégico do gestor público... é 

de ter zonas industrias, é de ter esse 

mapeamento... zonas industriais com água /.../ 

Então, quando vai se planejar a cidade, ter um 

lugar para essa indústria; daí depois que a 

indústria instalou, vira um problema só da 

indústria; então às vezes ela fecha as portas e vai 

pra outro local produzir e isso tem um prejuízo, 

monte de gente fica desempregada, é um prejuízo 

social [...] (Juliet, V3). 
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Portanto, uma interação mais notória das instâncias de governo 

com os frigoríficos nos quesitos citados pode potencializar o 

pensamento estratégico dos gestores empresariais quanto ao 

desenvolvimento da sustentabilidade no sistema de fabricação. 

 

4.2.1.4 Efeitos das ações estratégicas de produção de forma a 

desenvolver a sustentabilidade 

 

O Quadro 26 foi idealizado para demonstrar os efeitos que estão 

sendo produzidos pelas ações e interações da categoria 'pensar 

estrategicamente a sustentabilidade'. São, assim, referenciados trechos 

das falas dos gestores entrevistados, que servem de respaldo à 

proposição 3, explicitada no Quadro 25. 

 
Quadro 26 - Efeitos que estão sendo produzidos pela categoria 'pensar 

estrategicamente a sustentabilidade' 

Ação que deu 

origem ao efeito 

Fator de 

produção/ 

resultado ou 

externalidade 

impactado 

Efeito/ 

Consequência 

Referência que evidencia 

a relação entre ação e 

efeito 

Tomar decisões 

com base nos 

fundamentos do 

sistema de 

gestão, cujos 

quais condizem 

com a 

sustentabilidade 

Variados 

Equilíbrio/ 

coerência entre 

o ambiental, o 

social e o 

econômico na 

tomada de 

decisão 

"Acho que o maior desafio 

do ser humano é achar o 

ponto de equilíbrio das 

coisas. Então, no momento 

em que você tem uma 

empresa, desde o teu 

presidente, que tem os 

valores muito claros do que 

é que você faz e que não é 

resultado econômico a 

qualquer custo, você tendo 

equilíbrio emocional e toda 

tua estrutura e um 

planejamento estratégico 

voltado... e todo mundo 

sabendo que todos os 

pilares têm que estar 

envolvidos, não fica difícil. 

Acontecem situações, mas 

acaba sendo mais fácil pra 

você achar esse ponto de 

equilíbrio no momento da 

tomada de decisão." (Golf, 

V2) 

Pensar 

estrategicamente 
Competitividade 

Poder de 

competição 

"[...] se a gente não 

conseguir entrar nisso 
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a sustentabilidade condicionado 

ao pensamento 

estratégico em 
sustentabilidade 

(sustentabilidade), a gente 

realmente vai perder, a 

gente não vai estar mais 

competindo com os nossos 

concorrentes [...]" (Beta, 

O1) 

Pensar 

estrategicamente 

a sustentabilidade 

Exportação 

Adequação aos 

padrões 

exigidos pelos 

mercados 

internacionais 

"[...] a gente tem que 

trabalhar isso 

(sustentabilidade). A (nome 

da empresa) exporta para 

mais de 60 países, então 

tem que estar bem [...]" 

(Charlie, V1) 

"Hoje, o que a (nome da 

empresa) visa é questão 

mesmo de mercados, 

porque isso (boa atuação 

em termos de 

sustentabilidade) começou 

por uma cobrança dos 

mercados internacionais; 

então para ela se manter, 

ela buscou isso." (Beta, O1) 

Pensar 

estrategicamente 

a sustentabilidade 

Imagem 

corporativa 

Boa reputação 

da empresa 

perante o 

público 

"[...] a nossa reputação é 

muito importante, é muito 

importante para o cliente, 

para as pessoas que nos 

fornecem alguma coisa 

também, é totalmente 

influenciável, a gente tem 

que manter uma boa 

reputação [...]" (Beta, O1) 

"Nada que interfira muito 

na produção é legal, porque 

a gente nunca pode parar, 

porque a nossa matéria-

prima é super delicada, a 

gente tem muitos asteriscos 

na produção. Agora, 

queimar a aparência da 

empresa também nunca 

aconteceu, não pode 

acontecer de jeito nenhum." 

(Beta, O1) 

"[...] tem uma série de 

fatores que faz com que o 

tema (sustentabilidade) 

evolua /.../: questão da 

imagem, [...]" (November, 

U4) 
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Pensar 

estrategicamente 

a sustentabilidade 

Imagem 

corporativa 

Preservação 

da(s) marca(s) 

"[...] a empresa, lógico, ela 

trabalha...o principal foco é 

lucro né, como toda a 

iniciativa privada, mas a 

imagem da empresa é um 

valor muito grande dentro 

da companhia em função da 

visibilidade que a empresa 

tem. As marcas são marcas 

muito fortes, que têm uma 

relação de confiança com o 

público." (Kilo, U3) 

"[...] a parte de meio 

ambiente, ela só traz 

prejuízo, vamos dizer 

assim. Só que o prejuízo 

maior seria ter uma marca 

associada a uma não gestão 

de meio ambiente. Se você 

não faz, você perde, porque 

tu perde imagem." 

(November, U4) 

Pensar 

estrategicamente 

a sustentabilidade 

Imagem 

corporativa 

Obtenção e 

manutenção da 

certificação 

ambiental 

"Principalmente as 

unidades que têm a 

certificação ISO 14000, 

como ela é anualmente 

auditada, elas têm que estar 

tudo em ordem." (Alfa, U1) 

"[...] a mudança partiu, na 

verdade, da intenção da 

empresa em ser certificada, 

pra usar isso como uma 

propaganda de boas práticas 

da empresa. A partir do 

momento que a empresa 

decidiu tomar esse 

caminho, foi necessário 

fazer várias melhorias, em 

todos os níveis, desde a 

parte fabril até a parte 

integrado com agropecuária 

e tal. Então as melhorias 

foram a partir desse desejo 

de ter a certificação. Tendo 

a certificação, /.../ a 

empresa acaba se obrigando 

a atender determinados 

padrões por obrigação da 

norma." (Kilo, U3) 

"[...] já há muito tempo esta 



240 

 

unidade aqui de Chapecó é 

certificada ISO 14000. 

Então tem todo um esforço 

da empresa pra fazer com 

que os processos sejam 

ecologicamente viáveis e 

incrementados, então existe 

uma série de cuidados pra 

evitar que se joguem 

dejetos no meio ambiente, 

pra que se faça o tratamento 

adequado, pra evitar que 

aconteçam acidentes." 

(Kilo, U3) 

Pensar 

estrategicamente 

a sustentabilidade 

Valor da 

empresa 

Valorização 

das ações da 

empresa 

"Aí entra a questão da 

valorização das ações da 

empresa." (Alfa, U1) 

Pensar 

estrategicamente 

a sustentabilidade 

Qualidade do 

produto 

Elevação da 

qualidade dos 

produtos 

"[...] o nosso objetivo é 

reduzir, reduzir água, mas a 

nossa prioridade é 

qualidade do alimento." 

(Juliet, V3) 

"A gente trabalha com o 

triple bottom line na 

íntegra, mas o elemento 

qualidade para nós tem 

muito fundamento. Então, 

sustentabilidade é manter os 

padrões dentro do triple 

bottom line, manter a linha 

de criação, produção, 

industrialização, 

distribuição, até a entrega 

do produto na gôndola, 

sobre esse tripé, mas com 

muita qualidade; não nos 

basta cumprir, tem que 

cumprir bem." (Lima, U4) 

"[...] nós temos 

profissionais que ficam 

diuturnamente medindo 

qual é o ponto ideal entre a 

qualidade e o custo para 

você ter o melhor produto 

na gôndola [...]" (Lima, U4) 

"[...] de repente aquele 

equipamento consumiria 

um pouco menos de 

energia, mas não me traz 

um produto de tanta 
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qualidade quanto esse outro 

equipamento, que consome 

um pouco mais; o nosso 

olhar vai ser para um 

produto de melhor 

qualidade, e não aquele que 

consome menos." (Papa, 

V5) 

Pensar 

estrategicamente 

a sustentabilidade 

Custo 

operacional 

Melhorias na 

eficiência 

Redução dos 

custos 

"[...] a sustentabilidade não 

deixa de ser uma busca por 

uma melhor eficiência 

econômica, tu tem sempre 

uma busca por usar menos 

recursos naturais, 

resultando no mesmo 

produto ou um produto até 

melhor, por quê? Porque o 

recurso natural é custo." 

(Kilo, U3) 

"[...] eu tenho que fazer 

essa questão de 

sustentabilidade, eu tenho 

que ser ambientalmente 

correto, tenho que respeitar 

as normas ambientais, 

respeitar as normas 

técnicas, respeitar as 

condições das licenças 

ambientais de operação, 

mas eu tenho que ser a 

operação com menor custo 

possível, mais competitiva 

possível, porque senão as 

concorrentes vão ser [...]" 

(Oscar, U4) 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Nos grandes frigoríficos, a tomada de decisão, a competitividade, 

a imagem corporativa, a qualidade dos produtos e o custo operacional 

são fatores sobre os quais repousam as consequências das ações e das 

interações emanadas do pensamento estratégico em sustentabilidade. 

 

4.2.2 Desenvolver produtos e processos 
 

A categoria 'desenvolver produtos e processos' está composta por 

subcategorias que, a depender da essência das suas propriedades 

constitutivas, assumem a configuração de ações, deliberadas ou 
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conformistas, interações com atores externos ao frigorífico, condições 

do ambiente institucional e consequências/efeitos, intencionais ou 

emergentes, das ações. 

As ações e as interações ocorrem imersas em um contexto 

condicional, o qual, por vezes, as facilita e, em outras, as restringe. 

Resultados, aqui nomeados de efeitos, surgem à proporção do 

desenvolvimento das ações e das interações. Destarte, as ações e 

interações da categoria 'desenvolver produtos e processos' são 

influenciadas por condicionantes externos, representados por meio da 

subcategoria 'legislação', bem como por condicionantes internos, 

abordados no tópico 4.3.  

As proposições que exprimem as relações identificadas na 

categoria 'desenvolver produtos e processos' são descritas a seguir.  

 
Quadro 27 - As proposições que exprimem as relações identificadas na 

categoria 'desenvolver produtos e processos' 

Proposição Descrição Especificação 

Proposição 4 

a categoria 

'desenvolver 

produtos e 

processos' está 

sendo 

condicionada 

4a) pela legislação, pois o processo de 

atualização dos parâmetros por ela 

impostos não tem acompanhado os 

avanços das tecnologias aplicáveis ao 

setor 

Proposição 5 

a categoria 

'desenvolver 

produtos e 

processos' está 

constituída por 

5a) ações em pesquisa e desenvolvimento 

que visam o melhoramento genético dos 

animais 

5b) ações para analisar o ciclo de vida dos 

produtos, envolvendo desde a essência das 

matérias-primas aos critérios 

operacionais, ambientais e de saúde e 

segurança dos funcionários na fabricação 

até a questão da logística reversa 

5c) ações de utilização de materiais novos, 

recicláveis e certificados nos produtos 

5d) ações para o desenvolvimento de 

embalagens, manifestas em melhorias na 

manipulação e na conservação dos 

produtos, bem como na redução do 

número de embalagens por produto e no 

aumento da capacidade das embalagens de 

produtos para o mercado de foodservice 

5e) ações que se constituem em diferentes 

técnicas de cortes de carne 
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5f) ações que se configuram em cuidados 

voltados ao bem-estar animal e em 

diversas técnicas de abate dos animais 

5g) ações para adequar as porções dos 

produtos ao perfil dos consumidores 

5h) ações relacionadas às formulações dos 

produtos, nas quais se privilegia a 

saudabilidade 

5i) ações de investimento na aquisição e 

no desenvolvimento de equipamentos e de 

tecnologias para a redução do consumo 

energético e a diminuição/reutilização dos 

resíduos nos processos produtivos 

5j) ações que promovam a melhoria da 

relação entre os recursos consumidos, o 

volume produzido e os impactos 

ambientais, como o uso de tecnologias 

que tornam os processos mais produtivos 

e a utilização dos recursos em ciclos 

fechados 

5l) ações para avaliar se os fornecedores 

de insumos atendem os critérios 

estabelecidos para a negociação 

5m) interações com fornecedores de 

tecnologias visando o desenvolvimento e 

o protagonismo na implantação das 

inovações 

5n) interações com instituições de ensino 

e/ou de pesquisa em busca de tecnologias 

de ponta e inovações 

5o) interações com o mercado a fim de 

integrar a perspectiva do público-alvo nos 

processos de inovação 

Proposição 6 

as ações e as 

interações da 

categoria 

'desenvolver 

produtos e 

processos' 

estão 

produzindo 

efeitos para 

6a) o custo operacional, reduzido pela 

economia energética nos processos 

produtivos e pelo transporte de produtos 

com menos embalagens e aumentado pela 

superioridade do valor de materiais 

sustentáveis 

6b) a produtividade, seja por melhorias na 

eficiência produtiva à proporção da 

operacionalização de tecnologias e 

equipamentos modernos, seja por uma 

maior rentabilidade alcançada pelo 
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melhoramento genético dos animais 

6c) os funcionários, cujos postos de 

trabalho têm sido mantidos mesmo diante 

do aumento da automatização e cuja 

ergonomia do trabalho vem sendo 

melhorada por meio de investimentos em 

tecnologias e equipamentos e de 

intervenções na capacidade das 

embalagens de produtos para 

determinados mercados 

6d) os consumidores, que se beneficiam 

economicamente com a queda nos preços 

dos produtos graças à melhoria da 

produtividade dos fatores e ao 

desenvolvimento de embalagens 

6e) o ambiente institucional, expressos na 

aderência à legislação internacional 

promovida pela aquisição de tecnologias e 

equipamentos importados 

6f) o meio ambiente, com a otimização do 

uso dos recursos naturais e a redução da 

geração de resíduos nos processos de 

fabricação, como também com a 

reciclabilidade de materiais 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Os próximos quatro subtópicos destinam-se a detalhar as ações e 

as interações promovidas pelos frigoríficos a favor do desenvolvimento 

de produtos e processos, os efeitos resultantes destas ações e interações, 

bem como o contexto que reveste tais relações. 

 

4.2.2.1 Interações estabelecidas entre frigoríficos e agentes externos 

com o propósito de desenvolver produtos e processos 

 

Um dos atores, externos aos frigoríficos, envolvidos no 

desenvolvimento de produtos e de processos são os fornecedores, tanto 

os de insumos quanto os de tecnologias. Os produtores de carne que 

fornecem para os frigoríficos não fazem parte desta subcategoria. 
Dentre os fornecedores de insumos, destacam-se os fornecedores 

de ingredientes e de embalagens para os produtos e os fornecedores de 

serviços, como também os que proveem grãos para a fabricação de ração 

para a criação de animais. Todos eles são avaliados pelo frigorífico 

quanto ao custo e à qualidade dos seus produtos, sendo mais recorrente a 
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preocupação com a última nas falas dos gestores. Nesta avaliação, 

também chamada de auditoria, além do custo e da qualidade, é 

observado o cumprimento da legislação vigente. 

 
[...] a compra de grãos é spot, é mercado, só que a 

gente seleciona com quem a gente vai 

comercializar, ou seja, você prospecta antes, você 

mede a qualidade do produto que tá vindo; a gente 

consome praticamente 13% de toda a produção 

nacional, então a gente se preocupa muito com a 

questão da qualidade desse grão que vem pra 

gente; uma vez que você mediu, tem uma 

qualidade satisfatória, ele passa a ser trabalhado; 

então, vem a carga, a gente faz teste igual na hora 

da chegada às fábricas, e aí que a gente começa a 

processar a ração que vai para os animais. (Lima, 

U4). 

 

[...] a gente faz um panorama geral, que vai desde 

o processo ao cuidado com as pessoas, no ponto 

de vista de segurança, do ponto de vista de 

atendimento às leis, do ponto de vista de 

tratamento humano, e na contratação, por 

exemplo, de menores, com trabalho escravo; 

então, tudo isso hoje a gente já olha nas empresas 

que trabalham conosco (Papa, V5). 

 

A preocupação com a qualidade dos produtos adquiridos dos 

fornecedores é explicada pela responsabilidade assumida pelo frigorífico 

ao colocar no mercado alimentos que contém produtos de terceiros. Este 

senso de responsabilidade está presente nas falas: "[...] o produto que ele 

vai nos fornecer vai fazer parte integrante do nosso produto, que nós 

vamos botar no mercado; e depois que o meu produto estiver no 

mercado, é o meu produto, não é mais dele." (Foxtrot, V2) e "[...] nós 

respondemos pela qualidade do produto até o final. Então, por exemplo, 

quem cuida de ração somos nós, dependendo do que ele comeu pode ter 

impacto lá na mesa do consumidor; então a gente responde pela 

qualidade do produto até o fim, toda essa rede." (Lima, U4).  

Desta forma, entre os frigoríficos e os fornecedores de insumos 

identificou-se uma relação na qual os últimos ajustam-se às condições 

estabelecidas pelos primeiros. Isso significa que o papel dos frigoríficos 

é o de agentes nas relações de negociação com os fornecedores de 

insumos. Uma expressão usada pelos gestores ao se referirem a esses 
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fornecedores, e que reflete a relação existente, é a de que o frigorífico, 

mais especificamente seu departamento de P&D, é responsável por 

'desenvolver todos os fornecedores'. E desenvolver os fornecedores, 

neste caso, é entendido como moldá-los de acordo com os padrões 

desejados pelos frigoríficos. 

Já a relação dos frigoríficos com os fornecedores de tecnologias 

assume um caráter de parceria, de influência recíproca, visando o 

desenvolvimento das mesmas. 

 
[...] nós tivemos algumas tecnologias que foram 

criadas dentro da (nome da empresa); refrigeração 

variável, por exemplo, que é uma tecnologia que 

depois que os fornecedores desenvolveram aqui, 

eles saíram vendendo para os concorrentes e para 

outras indústrias que usam compressores. /.../ não 

é só para nós, a gente não desenvolve, a (nome da 

empresa), a gente convida fornecedores para 

desenvolver conosco, e esses caras depois eles 

replicam para o mercado, se for viável ou não 

(November, U4). 

 

Desta interação, portanto, resultam benefícios para ambas as 

partes. O frigorífico figura como protagonista na implementação de 

tecnologias que podem ser consideradas inovações, algumas inclusive 

para o mercado. Ao passo que o fornecedor se utiliza da estrutura e do 

know-how do frigorífico, ou seja, o tem como uma espécie de 

incubadora, para o desenvolvimento de tecnologias aplicáveis ao setor e 

até mesmo a outros setores. 

Os fornecedores de tecnologias têm contribuído para que os 

frigoríficos acompanhem a emergência de tecnologias aplicáveis ao 

setor, pois trazem ao conhecimento dos frigoríficos o que de mais 

avançado está sendo aplicado em termos mundiais. Uma das referências 

que embasou tal constatação é creditada ao entrevistado Lima (U4), cujo 

assunto naquele momento girava em torno das tecnologias baseadas no 

aproveitamento de dejetos: "[...] ontem mesmo tivemos uma reunião 

com o nosso diretor, ele deu carta branca para a gente prospectar essas 

novas tecnologias, implantar, testar; nós estamos abertos a isso e os 

próprios fornecedores sabem disso, então quando eles têm uma 

novidade, eles trazem para a gente [...]". 

Ainda na busca por tecnologias de ponta e inovações, os 

frigoríficos firmam parcerias com instituições de ensino e/ou de 

pesquisa, como bem pontuado em "[...] hoje temos um setor aqui que só 
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doutorandos trabalham nele, então alta tecnologia; Embrapa faz 

trabalhos com a gente; as instituições/as universidades do mundo todo 

vem fazer trabalho com a gente [...]" (Lima, U4). Segundo os relatos dos 

entrevistados, as pesquisas desenvolvidas em conjunto concentram-se 

nas áreas de genética animal, tratamento de resíduos e de água, como 

também no 'desenvolvimento de algumas melhorias'. 

A terceira, e última, relação interativa desta categoria tem por 

finalidade a integração da perspectiva do mercado nos processos de 

inovação dos frigoríficos. Com base em sentenças como 'a gente tem 

que ficar atento a essa inovação que o mercado tá pedindo', 'a gente 

tenta trazer o que a comunidade/sociedade quer' e 'a gente é direcionado 

pelo mercado', percebe-se uma mobilização da parte das empresas para 

captar e satisfazer os anseios e as necessidades de consumo da 

sociedade, ou mesmo para criá-los. Os meios para promover esta 

interação, sistematizar as informações e concretizar as perspectivas do 

mercado nos produtos, reportados pelos gestores, foram a articulação 

entre os setores de P&D, marketing e comercial e a promoção de 

programas de inovação aberta. 

 
O marketing é quem nos mune de informações via 

comercial; o marketing nos passa todas essas 

informações de mercado e nós então 

desenvolvemos os produtos, conforme a 

solicitação de mercado e ajustamos pra dentro das 

nossas plantas produtivas (Foxtrot, V2). 

 

Há 3 ou 4 semanas, nós fizemos aqui um 

Hackathon Agro (nome da empresa), abrimos, que 

é um modelo de inovação aberta, então você 

declara que você tem um problema e você quer 

ajuda da comunidade, /.../ foram 4 perguntas 

abertas colocadas para o mercado, vem aqui 80 

guris, mais 40 caras de TI, e ficaram aqui 

respondendo (Mike, U4). 

 

Para os frigoríficos, um reflexo deste esforço em antever as 

preferências dos consumidores e, tão logo, disponibilizar produtos que 

as atendam é o de que os mercados acabam acelerando a inovação. Um 

comportamento típico das empresas líderes em seus setores de atuação é 

o de evitar pressões do mercado. No sentido contrário, os frigoríficos 

introduzem conceitos e comportamentos no mercado por meio de seus 

produtos, cujos quais podem ser saudáveis, ou nem tanto, para a 
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sociedade. E, neste ponto, insere-se a questão de responsabilidade social 

das empresas. 

 
O que a gente cuida muito é de que a gente não é 

um mero produtor de alimentos, uma mera 

indústria; a gente participa de uma comunidade, a 

gente impõe cultura, conceito; a gente tem tido 

linhas de inovação... você acaba trazendo esses 

conceitos para dentro, por exemplo, a margarina 

(o creme vegetal), não se conhecia basicamente a 

margarina na mesa do consumidor até a gente 

inovar e trazer isso para a mesa do consumidor; 

hoje toda mesa do consumidor tem um pote de 

creme vegetal. O presunto, da forma como ele é 

trazido agora, o soltinho, você impõe 

comportamentos na comunidade e eles podem ser 

para o bem, como podem ser não tão bem (Lima, 

U4). 

 

Assim sendo, na ambiência do desenvolvimento de produtos e de 

processos, os grandes frigoríficos estabelecem interações com 

fornecedores de tecnologias e instituições de ensino e/ou de pesquisa, 

visando instrumentalizar tecnologias de ponta e inovações, como 

também com o mercado, a fim de integrar a perspectiva do público-alvo 

nos processos de inovação. 

 

4.2.2.2 Ações praticadas pelos grandes frigoríficos para desenvolver 

produtos e processos na esteira da sustentabilidade 

 

Os investimentos feitos pelos frigoríficos em inovação 

tecnológica começam no melhoramento genético dos animais, 

proporcionando maior rentabilidade para as empresas e para os 

produtores. A manutenção de um setor de genética dentro da indústria, 

que desenvolve a genética dos animais a ponto de originar raças 

próprias, é enaltecida, como nas palavras do especialista agropecuário 

de uma das empresas estudadas: 

 
[...] aqueles animais que você viu aí (vídeo), 

suínos, que tem as bisavós, é uma genética 

própria, não tem nenhuma outra genética 

brasileira própria; tem a Embrapa que está 

buscando uma fixação de uma genética própria 

brasileira, mas nós já estamos no mercado há 
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15/20 anos com uma genética própria. /.../ Por que 

fazer uma granja modelo em Faxinal dos Guedes 

para desenvolver uma raça própria de suínos 

sabendo que a gente podia ter comprado raça no 

mercado? /.../ a gente apostou nessa estratégia e 

até agora ela tem sido fundamental, ela tem sido 

decisiva, a nossa genética é melhor, em alguns 

aspectos é melhor que as demais (Lima, U4). 

 

Quando novos produtos são desenvolvidos, a análise do ciclo de 

vida do produto faz parte dos processos de inovação. Nos 'testes de 

produção' conduzidos na fábrica, antes do produto entrar em linha de 

produção, os principais aspectos avaliados são: produtividade, 

capacidade produtiva, consumo das utilidades, quantidade e tipo dos 

resíduos gerados, saúde e segurança dos funcionários e, mais 

recentemente, a questão da logística reversa. A localização geográfica 

da unidade produtiva influi no estudo da viabilidade do consumo 

energético no projeto de produto, pois o custo e a disponibilidade dos 

insumos energéticos variam dependendo da região. 'Tem um checklist 

enorme quando desenvolve um produto' e 'tudo isso é viabilizado no 

planejamento do produto' foram expressões utilizadas pelos gestores e a 

maioria deles concorda que as preocupações com a sustentabilidade têm 

início na essência das matérias-primas. 

 
[...] de certa forma, hoje, todo produto que tu vai 

jogar no mercado, tu faz uma análise geral dele 

né... faz uma análise geral do ciclo de vida do 

produto, etc., e são levantadas essas questões de 

sustentabilidade também junto com ele (Foxtrot, 

V2). 

 

[...] ela (sustentabilidade) já está na essência, 

desde o desenvolvimento do produto. Quando vir 

a lista técnica do produto, ele tá baseado desde a 

cadeia lá do ovo até o quanto que custa, como que 

vai fazer pra... o que vai ter que fazer a mais, o 

que vai ter que reduzir; então é uma cadeia muito 

grande e essa inserção da sustentabilidade já é na 

essência do produto (Hotel, U2). 

 

Entretanto, uma declaração, em especial, chamou a atenção por 

revelar que não é sempre que a avaliação prévia das consequências 

socioambientais está integrada nos processos de inovação das empresas 
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do setor de frigoríficos. A razão aparente é que, geralmente, os novos 

produtos são derivações dos já existentes, consequentemente, há pouca 

variabilidade dos processos produtivos, fazendo com que o 

desenvolvimento de produtos conte com rotinas estabelecidas. Sendo 

assim, uma análise completa do ciclo de vida do produto, que 

compreenda aspectos ambientais e sociais, somente é realizada quando 

houver situações que fogem dos padrões de produção. 

 
Muito raro, muito raro. A não ser que tenha 

alguma situação muito diferente do que a gente já 

tem instalado. O normal é que não se faça esse 

tipo de avaliação, porque o que é normal no 

processo são derivações do que a gente já tem, 

sem maiores consequências de resíduos ou de 

consumo de recursos naturais. Seria muito 

excepcional assim ter um projeto diferente. /.../ O 

normal é entrar na rotina já colocada dentro na 

empresa. 

[...] ela (sustentabilidade) só vai ser cogitada 

quando for uma situação excepcional em relação 

ao que já está estabelecido, senão nem é cogitado, 

não se para pra pensar em relação à sociedade, 

meio ambiente... não é relevante; só quando é uma 

situação excepcional /.../ Mas, a princípio, não faz 

parte do que a gente está pensando enquanto está 

desenvolvendo produto (Kilo, U3). 

 

Outra ação praticada pelos frigoríficos em relação aos produtos é 

a utilização de materiais novos, recicláveis e certificados.  

O plástico verde foi citado como alternativa ao uso de plástico 

derivado do petróleo, muito embora a única aplicação mencionada fora 

no revestimento de caixas de leite. O entrevistado Foxtrot (V2) referiu-

se ao plástico verde com as seguintes palavras: "[...] agora tá se 

inserindo plástico verde, que que é o plástico verde? Polietileno verde, 

ele vem da fibra da cana-de-açúcar, é um polímero que foi desenvolvido 

da fibra da cana-de-açúcar, é um plástico que é sustentável [...]". 

Além do plástico verde, caixas de papel reciclado e papéis 

certificados pelo FSC – Forestry Stewardship Council são utilizados nas 
embalagens dos produtos. No que tange aos materiais recicláveis e 

certificados, o entrevistado Foxtrot (V2) expressou que: "Dentro da 

pesquisa, a gente trabalha bastante com materiais que são reutilizáveis, 

são recicláveis, como caixas de papelão, um percentual bem 
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significativo é de caixas que são recicladas [...]" e "[...] todos os papéis 

que a empresa usa nas embalagens, quase todos são certificados FSC, 

que é de matas plantadas e replantadas e têm a certificação [...]". Assim 

como no caso do plástico verde, as caixas de leite foram usadas como 

exemplos do uso de papel certificado. 

Seguindo na linha de embalagens, os gestores expuseram 

iniciativas de desenvolvimento no sentido de adequar as embalagens às 

necessidades do consumidor, que resultaram em uma melhor 

manipulação e conservação dos produtos. Ademais, reduzir o número de 

embalagens por produto e aumentar a capacidade das embalagens de 

produtos para o mercado de food service constituem estratégicas no 

âmbito do desenvolvimento de embalagens. 

 
O presunto, da forma como ele é trazido agora, o 

soltinho /.../ as embalagens que facilitam você 

manipular o produto, em casa, é uma inovação da 

(nome da empresa); a gente está colhendo os 

frutos disso, os outros hoje seguem /.../ A própria 

margarina, eu lembro que se comprava margarina 

em lata há 20/30 anos, e nós fomos inovadores 

nos potes de margarina em trazer eles em um 

formato que fosse fácil de manuseio, que o 

consumidor pudesse ter isso na geladeira, 

colhemos os frutos hoje, detemos cerca de 80% do 

mercado de margarina no Brasil (Lima, U4). 

 

[...] hoje a gente tem alguns cortes, principalmente 

porcionados na área de frango, que a embalagem 

possui uma espécie de zíper; como o produto é 

congelado individualmente, eu posso comprar e 

abrir uma embalagem grande, mas pegar 

determinadas peças para eu preparar, depois eu 

fecho e coloco no freezer de novo (Papa, V5). 

 

[...] a empresa tá trabalhando nessas questões de 

tirar a embalagem de papel e deixar só o plástico, 

que é essas porções menores. Então, hoje tem 

duas embalagens, a ideia é tirar uma. Deixar só o 

envelope. O papel é o cartucho e o plástico é o 

envelope. Então tira o cartucho, deixa só o 

envelope (Alfa, U1). 

 

Trabalhar com volumes maiores, embalagens 

maiores também, principalmente com essas linhas 
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de food service, que às vezes era fornecido em 

embalagens de 5Kg passou para 20Kg; antes era 

tudo em caixas menores de 20Kg ou de 50Kg, 

hoje é tudo caixas combo, então vai só 

embalagem plástica [...] (Alfa, U1). 

 

Em se tratando ainda dos produtos, notaram-se indícios da 

existência de inovações relacionadas aos cortes de carne, as quais foram 

referidas como 'tecnologia de cortes'. Grande parte das menções dos 

informantes às técnicas de diferentes cortes esteve vinculada às 

exigências de mercados externos. 

Na mesma linha, foi apontada a existência de inovações 

relacionadas ao processo de abate dos animais. São inovações em 

cuidados voltados ao bem-estar e em técnicas de abate dos animais, 

sendo chamadas nos frigoríficos de 'abate humanizado' e de 'tipo de 

abate', respectivamente. Assim como ocorre com os cortes de carne 

diferenciados, as diversas técnicas de abate dos animais foram, em sua 

maioria, atribuídas às exigências culturais de diferentes mercados. 

A ação de adequar as porções dos produtos ao perfil dos 

consumidores também é vista como uma inovação pelos frigoríficos e 

serve para ilustrar a condição de subordinação das empresas deste setor 

ao que o mercado pede. "Produtos com porções menores, hoje as 

famílias elas são menores, às vezes é uma pessoa só, 2, às vezes 3, então 

isso também não deixa de ser uma inovação [...]" (Charlie, V1). 

Especificamente, no que se refere à composição do produto, a 

única ação detectada é a de que os frigoríficos vêm privilegiando a 

saudabilidade na formulação dos produtos, muito em função da 

crescente sensibilização dos consumidores para a alimentação saudável, 

inclusive, dos próprios gestores, que percebem a si mesmos na condição 

de consumidores. Deste modo, a saudabilidade tornou-se uma questão 

crítica nos processos de inovação, pois, dependendo da prioridade a ela 

atribuída, o frigorífico pode se definir pelo estímulo à manutenção do 

consumo de alimentos considerados não saudáveis por determinados 

segmentos da sociedade ou optar pelo investimento no aprimoramento 

das formulações dos produtos, chegando a influenciar a legislação que 

regula a quantidade limite de cada componente das mesmas. 

 
O fato de nós produzirmos alimentos para o dia-a-

dia e que nós somos parte desses consumidores, 

faz nos desafiarmos todos os dias para isso. /.../ O 

alimento, digamos assim, que é tido como não 

muito saudável, exemplo, o salame: até que ponto 
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você mantém um produto na mesa do consumidor 

com essas características? Até que ponto você 

começa a inovar? Isso tem limites que você 

trabalha para inclusive influenciar as suas 

fórmulas, influenciar o comportamento da própria 

legislação; /.../ Nós conseguimos desenvolver um 

produto que o nosso consumidor está aprovando, 

mais magro, um produto que tem saudabilidade 

(Lima, U4). 

 

[...] esse centro de inovação e desenvolvimento de 

produtos é muito focado nessas questões, tanto 

que agora está na mídia a redução de sódio, então 

são formulações desenvolvidas dentro da empresa 

que melhoram muito a qualidade do produto, 

questões até de alimentação humana. /.../ tá 

afunilando pra esse lado...da questão da 

saudabilidade dos produtos, então a empresa tá 

focando isso agora, tá mudando o seu portfólio de 

produtos justamente pra atender esse tipo de 

consumidor, que busca saúde (Hotel, U2). 

 

[...] quando a gente fala em produtos e tecnologias 

em produtos, a gente passa muito por essa questão 

do low-sódio e do low-fat, ou seja, baixo teor de 

sal e baixo teor de gordura, é uma tendência que 

se tem. /.../ a empresa olha isso no ponto de vista 

de saúde e no ponto de vista de agradabilidade do 

cliente. Nós ainda temos um paladar e um gosto 

de um produto um pouco mais forte, mais 

apimentado, de sabor mais marcante, e isso vem 

basicamente do que? Dos meus aditivos e dos 

meus conservantes, ou seja, o sal está presente, os 

condimentos estão presentes para deixar esses 

aromas e sabores mais marcantes; /.../ a gente bate 

também bastante em legislação; hoje, muitas 

coisas o próprio Ministério da Agricultura não 

aceita dentro do sistema produtivo do Brasil, mas 

que outros países aceitam tranquilamente, e que, 

de certa forma, reduzem o consumo de sódio, 

também reduzem a aplicação da própria gordura 

[...] (Papa, V5). 

 

Dentre as ações que compõem esta categoria, uma das que mais 

vezes foi abordada pelos gestores de frigoríficos é a de investir em 
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tecnologias e equipamentos para a redução do consumo energético nos 

processos produtivos. Os insumos energéticos utilizados nas fábricas 

são, basicamente, energia elétrica, água e calor/vapor
54

. 

 
[...] sempre se busca tecnologias pra reduzir o 

consumo desses materiais...a gente chama de 

utilidades...frio, calor e água são as utilidades que 

um frigorífico precisa. Então a gente sempre tá 

buscando tecnologias pra diminuir esse consumo 

ou diminuir o impacto de disponibilizar ele depois 

pro meio ambiente de volta (Foxtrot, V2). 

 

Subjacente à referida ação, os informantes demonstraram 

preocupações ambientais, materializadas no desenvolvimento ou na 

aquisição de tecnologias mais limpas e na transformação de resíduos em 

energia, mas prevaleceram as preocupações de cunho econômico, 

percebidas por meio de manifestações que denunciam a preferência por 

tecnologias e equipamentos capazes de reduzir o consumo dos recursos 

mais caros para a empresa. 

 
[...] energia, sempre a gente vai buscar reduzir o 

consumo de energia; então, se abre uma fábrica 

nova hoje, a gente vai buscar redução de consumo 

através de novas tecnologias, de vapor, etc.; /.../ 

Hoje, se você for ver sustentabilidade na questão 

de recurso, o que a empresa faz por 

sustentabilidade, ou deveria fazer, é a água; 

porque a água não custa, ela é simplesmente 

sustentabilidade e disponibilidade; a água é super 

barata hoje; vapor e energia são caros, então há 

um foco em reduzir esses consumos, porque ele é 

caro e aumenta; hoje, no custo de uma fábrica, é 

energia ou vapor, eles estão aí no segundo maior 

custo; o primeiro é pessoas, depois é energia; 

agora, a água não, a água é barata (November, 

U4). 

 

A gente está trabalhando bastante...tentar tratar o 

resíduo, tentar reutilizar o resíduo, porque hoje a 

gente manda para aterro. Tem 3 ou 4 frentes aí 

                                                        
54

 Nas empresas pesquisadas, o calor/vapor é obtido por meio da queima de 

madeira (reflorestamento) ou de biomassa. 
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para plasma, queima em caldeira, pirólise; tem 

algumas frentes aí para reduzir a geração de 

resíduo e transformar isso em uma energia. Nós 

temos algumas frentes de reúso de água, UV, 

ozônio, que também estão fortes. Tudo esbarra na 

viabilidade né, mas que estão sendo trabalhadas. E 

energia elétrica e vapor nós temos várias né, 

porque aí é onde está o dinheiro né. Eu acredito 

até que a energia a gente já esgotou o que tinha 

para fazer, porque a gente evoluiu 

muito...refrigeração, na parte de motores, tem 

bastante tecnologia. Então existem várias frentes 

(November, U4). 

 

Interessante notar que não há uma igualdade na intensidade do 

esforço empregado para reduzir o consumo de cada uma das utilidades. 

Neste contexto, energia elétrica e calor concentram a maioria dos 

investimentos em tecnologias e equipamentos, pois há um maior apelo 

financeiro embutido na obtenção destas fontes energéticas. São ações, 

portanto, praticadas com intenção econômica, que, eventualmente, 

implicam derivações para a esfera ambiental. Esta discussão terá 

continuidade no tópico 4.2.2.3, cujo conteúdo versa, entre outros 

assuntos, sobre o reúso de água em frigoríficos. 

Outro ponto a ser destacado é que, atualmente, o número de 

tecnologias que podem trazer retorno para a companhia é maior em 

comparação ao de tecnologias que geram custo em termos ambientais. 

Nas empresas, há algumas décadas, a redução dos impactos ambientais 

negativos e o atendimento da legislação ambiental eram sinônimos de 

custos. Com a evolução das tecnologias, hoje, é possível conciliar a 

conformidade ambiental com a exploração do potencial de geração de 

receita existente nos processos, como exemplificado por um dos 

informantes desta pesquisa. 

 
[...] o potencial que nós temos de gerar receitas 

para a companhia em termos de redução de 

impacto ambiental é muito maior do que acertar 

aquelas questões que geram custo; então por 

exemplo assim, eu tratar efluente a partir de um 

determinado nível de característica para emissão, 

gera custo; eu tenho que tratar o efluente, tem que 

usar químico, tem que colocar energia 

elétrica...vai gerar o lodo...vai sei lá o que e 

tal...gera custo; então quanto mais limpo for o 
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meu efluente, minha água pra lançamento, mais 

custo vai me gerar. Por outro lado, hoje eu tenho 

tecnologias disponíveis que eu posso pegar um 

resíduo e transformar em combustível e posso 

reduzir minha conta de energia, posso reduzir todo 

um custo que eu tenho de destinação de resíduos 

para aterro. /.../ Então existe muita tecnologia, 

existe muita coisa boa que permite a gente reduzir 

custo, melhorar a sustentabilidade da companhia e 

impactar menos o meio ambiente (Oscar, U4). 

 

Além da transformação de resíduos em energia elétrica, por 

exemplo, por meio do biogás, outras tecnologias, que se encontram em 

operação nos frigoríficos, foram citadas, como a regeneração
55

 de 

energia e a cogeração
56

 de energia elétrica. 

Embora haja viabilidade prática de aplicação destas tecnologias, 

alguns gestores de frigoríficos ainda têm dificuldades em compreender 

que a gestão do meio ambiente e a gestão dos recursos naturais podem 

interagir e convergir para a redução do custo energético e dos impactos 

ambientais negativos, ao mesmo tempo em que atendem aos aspectos 

legais. 

 
[...] quem cumpre realmente o padrão e a regra 

acaba sendo penalizado; penalizado por quê? 

Porque não traz o retorno, da parte de meio 

ambiente estou falando; se for ver a parte de 

produção mais limpa (P+L), que é o que a gente 

chama aqui de excelência energética (que é 

consumir menos), isso traz um retorno muito 

grande. /.../ Mas a parte de meio ambiente, ela só 

traz prejuízo, vamos dizer assim (November, U4). 

                                                        
55

 O frango é resfriado com água gelada, que consumiu energia para ser 

resfriada; após o contato com o frango, essa água, suja e ainda gelada, iria 

diretamente para o tratamento de efluentes; com o sistema de regeneração, 

por meio de um equipamento (regenerador), faz-se uma pré-troca de calor, 

aproveitando a energia da água gelada que está saindo para pré-resfriar a 

água antes de ela entrar no sistema, sem que haja contato uma com a outra 

(dados da pesquisa, 2017). 
56

 O vapor gerado para o processo industrial (utilizado no cozimento de 

produtos e para esquentar água, por exemplo), antes de ele ir para a fábrica, 

ele passa por uma turbina para gerar energia elétrica (dados da pesquisa, 

2017). 
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A respeito da ação de introduzir tecnologias e equipamentos 

novos, cabe salientar ainda que a maioria dos equipamentos adquiridos é 

importada, sobretudo os de maior tecnificação, e com tecnologia de 

ponta. 

Permeando o desenvolvimento dos processos, a busca por uma 

melhor relação entre os recursos consumidos, o volume produzido e os 

impactos ambientais é apontada pelos gestores de frigoríficos como o 

caminho para equacionar a intensificação e a expansão da produção com 

a redução do uso de recursos naturais. Em termos relativos, é possível 

aumentar a produção e reduzir, ou ao menos não aumentar, o impacto 

ambiental por meio do emprego de tecnologias que eliminam as 

ineficiências dos processos, ou seja, tornam os processos mais 

produtivos. Mas isso tem um limite, que é justamente o limite 

tecnológico. Quando o desenvolvimento dos processos atinge a 

maturidade, novos ganhos de produtividade só poderão ser alcançados a 

partir de uma ruptura tecnológica. Já em termos absolutos, é consenso 

entre os gestores que, inevitavelmente, um aumento significativo no 

volume produzido agravará o impacto ambiental, não necessariamente 

na mesma proporção. 

 
A carne consome água, consome grãos, consome 

uma série de recursos naturais que precisam ser 

renovados. Então é uma busca constante pra fazer 

com a mesma quantidade de carne mais produto. 

Fazer a relação mais equilibrada possível entre o 

que tu entra de recurso natural e o que sai na 

fábrica como produto acabado (Kilo, U3). 

 

[...] eu tenho uma fábrica A e tenho uma emissão 

de gases de efeito estufa e tenho uma relação de 

gases de efeito estufa por tonelada produzida, um 

indicador; e eu vou construir outra fábrica, uma 

fábrica nova, vou produzir mais, que acontece? 

Diretamente, eu vou produzir mais gás, porque eu 

estou produzindo um maior volume né; o que 

ocorre nessa questão toda é onde eu posso ser 

mais eficiente por tonelada, /.../ eu vou dobrar a 

minha produção, vou dobrar meu consumo de 

energia, mas o meu consumo específico ele tem 

que ser, no mínimo, igual, isso aí se chama 

eficiência. /.../ Em números absolutos, você 

dobrou a produção, você vai até aumentar o 

impacto; agora, por volume produzido, o teu 
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impacto pode ser menor, você é mais eficiente, 

você entrou com uma fábrica nova, com uma 

tecnologia nova, com uma empresa de muitos 

anos...ah, construímos várias fábricas, o que nós 

aprendemos? (Oscar, U4). 

 

Um conceito trabalhado pelos frigoríficos na tentativa de fazer o 

menor uso/impacto possível, 'o menor footprint de uso', dos recursos 

naturais é o de renovabilidade. A renovabilidade transcende o critério 

técnico de redução e incorpora a reutilização e a renovação dos 

materiais, sendo definida pelos gestores como a utilização dos recursos 

em ciclos fechados. Ela pode ser aplicada tanto nas utilidades, quanto 

nas embalagens e nos resíduos. Portanto, busca-se, com as perdas de 

energia e de materiais/resíduos que não puderam ser evitadas, 

transformá-las em insumos para outros processos produtivos. 

 
[...] nós temos um trabalho muito importante aqui 

que é trabalhar com economia circular; então, 

muitas empresas trabalham com reciclagem de 

resíduos ou diminuir o volume que vai para 

aterros através da reciclabilidade; nós já pensamos 

em fechar ciclos né... é você pegar o material, o 

resíduo teu, e transformar ele em insumo para 

outro processo, então fazer uma transformação 

energética, por exemplo; nós temos plantas nossas 

que pegam o lodo do tratamento de efluentes, é 

feito um processamento e ele serve como 

combustível no nosso processo, reduzindo o 

impacto, por exemplo, de você consumir um 

combustível fóssil não renovável; esse lodo é 

orgânico, é renovável (Oscar, U4). 

 

Então, se o desenvolvimento de determinado processo atingir a 

maturidade e uma ruptura tecnológica não o suceder, a renovabilidade 

desponta como alternativa para que os impactos ambientais negativos 

não aumentem na mesma proporção do volume de produção. 

Analisando as ações da categoria 'desenvolver produtos e 

processos', percebe-se que há uma predominância das inovações em 
processo. Isso vai ao encontro da dificuldade de valorizar aspectos 

socioambientais nos produtos, pois o que é mais determinante para a 

escolha de um alimento essencial à dieta humana é o preço, não a 

diferenciação. A discussão sobre esse ponto é retomada no tópico 4.4.3. 
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4.2.2.3 Interferências do ambiente institucional no desenvolvimento de 

produtos e processos 

 

Se, por um lado, as ações de investimento em tecnologias e 

equipamentos para a redução do consumo de água nos processos 

produtivos não são atrativas sob o ponto de vista econômico-financeiro, 

por outro, elas são cerceadas diante dos parâmetros estabelecidos na 

legislação para a utilização deste recurso pelos frigoríficos. Previstos em 

legislações instituídas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, tais parâmetros explicitam os volumes 

mínimos de água que devem ser consumidos no abate dos animais para 

que sejam preservados os requisitos higiênico-sanitários
57

. Os gestores 

de frigoríficos aventam que existem tecnologias e equipamentos que 

possibilitam um consumo de água aquém do estipulado pela legislação, 

com a observação de todos os preceitos higiênico-sanitários e sem 

prejuízo à qualidade dos produtos. Contudo, os órgãos governamentais 

responsáveis pela elaboração e aplicação das normas, não têm se 

mostrado receptivos às solicitações dos frigoríficos para revisão e 

atualização dos referidos parâmetros, mesmo quando confrontados com 

estudos técnicos. 

 
Quando se trata de um frigorífico, as portarias, 

legislações que regem os processos produtivos, 

vão na contramão da sustentabilidade.
58

 Por 

exemplo, se a empresa pensa em ações para 

reduzir o consumo de água, a legislação vigente 

não permite que esta ação seja realizada, pois os 

padrões de consumo já ultrapassados não são 

revisados com frequência (Alfa, U1). 

 

[...] se tu tiver umas tecnologias mais modernas, 

mais novas, e existem, tu consegue fazer o mesmo 

produto com menos consumo de água, só que a 

legislação hoje te deixa meio travado (Foxtrot, 

V2). 

 

                                                        
57

 O estabelecimento de abate deve dispor de abastecimento de água potável 

para atender, suficientemente, às necessidades de trabalho de todas as seções 

do abatedouro e das dependências sanitárias, tomando-se como referência os 

seguintes parâmetros: 800 litros por bovino abatido; 850 por suíno abatido e 

30 litros por ave abatida (BRASIL, 1995; 1998a). 
58

 A afirmação partiu da perspectiva da legislação sanitária. 
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[...] existe tecnologia; aí vêm os regulamentos 

técnicos do que pode e do que não pode (Quebec, 

V5). 

 

[...] as leis do Ministério da Agricultura são de mil 

novecentos e bolinha; isso evoluiu muito nessa 

questão de consumo de água, de disponibilidade 

de água, de redução de consumo e o Ministério da 

Agricultura parou no tempo. Aí eu acho que tem 

uma lacuna gigantesca, não tem conversa, é super 

restritivo, não tem contrapartida. Se eu chegar 

hoje para um fiscal do Ministério da Agricultura e 

falar para ele: olha, preciso reduzir meu consumo 

de água, senão eu vou parar meu abate aqui, mas 

eu garanto para você que eu vou ser mais eficiente 

na minha lavagem e eu não vou precisar... não tem 

conversa, não tem conversa hoje! Eu acho que 

isso realmente é um passo... hoje o Ministério da 

Agricultura ele não é sustentável, pelo contrário, 

ele joga contra a sustentabilidade; ele pensa na 

qualidade, mas é a qualidade a qualquer preço; se 

você garante a qualidade, mas não garante aquela 

quantidade de água que existe na legislação, não 

interessa para ele (November, U4). 

 

As falas dos gestores evidenciam uma desproporção entre a 

velocidade de atualização da legislação e a da tecnologia aplicáveis ao 

setor de frigoríficos. As dificuldades de diálogo entre entidades, com 

interesses e perspectivas nem sempre convergentes, tornam a 

atualização das legislações um caminho moroso e tortuoso, fazendo com 

que aumente ainda mais o desajuste do ambiente institucional em 

relação aos avanços técnico-científicos. Uma alternativa para esse 

impasse, vislumbrada pelos gestores de frigoríficos, pode vir de rupturas 

tecnológicas que permitirão substituir o consumo de água no abate de 

animais por outros meios, que satisfaçam igualmente os aspectos 

ambientais, sanitários e econômico-financeiros. 

 
[...] a legislação não corre junto... ela não tem a 

mesma velocidade de atualização conforme tem a 

tecnologia das empresas. E isso é uma deficiência 

que nós temos hoje (Foxtrot, V2). 

 

[...] a legislação foi estabelecida em um 

determinado momento no passado com aquilo que 
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era possível; e hoje o conhecimento científico tá 

tão mais a frente e a gente não consegue atualizar 

esse negócio a ponto de ser razoável; /.../ quando 

que foi feito o RIISPOA
59

, que é a regra de 

trabalho dos fiscais federais de agropecuária que 

atuam nos frigoríficos? É um negócio da década 

de 50, com uma renovação aqui, outra ali; mas era 

tempo de fazer uma coisa tudo nova; então quer 

dizer: o tempo de renovação das empresas é muito 

mais ágil, é muito mais veloz do que a adequação 

da legislação, então a gente fica nessa briga 

(Mike, U4). 

 

[...] aí tu pode perguntar pra mim assim: como que 

pode mudar isso aí? Pode mudar quando você tem 

uma ruptura tecnológica. Ao invés de você resfriar 

com água, você pode resfriar com ar, pode? Pode. 

O que impacta isso? Consumo de energia é muito 

maior, porque você trocar com água, a 

transferência térmica na água é muito maior que a 

transferência térmica no ar. Então assim, é 

possível fazer frango sem usar água? Totalmente; 

peru, por exemplo, você não usa água para fazer 

peru; peru você usa tudo câmara com ar gelado; o 

consumo de água por animal abatido é muito 

menor do que por frango (Oscar, U4). 

 

Existem forças opostas se digladiando no ambiente institucional. 

De um lado, o MAPA desestimula as iniciativas de reúso de água em 

frigoríficos, pois teme os riscos sanitários relativos à água como via de 

contaminação. De outro, os órgãos ambientais, capitaneados pelo 

Ministério do Meio Ambiente, impõe restrições à captação de água por 

meio das outorgas e cobram dos frigoríficos um reúso de água. Não há, 

portanto, uma articulação entre estas repartições, dentro da mesma 

esfera de administração pública, para a gestão integrada da água, haja 

                                                        
59

 Revisto pelo Decreto n°. 9.013, de 29 de março de 2017 (com alterações do 

Decreto n°. 9.069, de 31 de maio de 2017). Perguntou-se ao gestor Alfa (U), 

em agosto de 2017, se a revisão do RIISPOA trouxe alguma mudança 

significativa para as operações, cuja resposta foi: "Com relação à operação 

carne fraca e alterações no RIISPOA, não sentimos mudanças /.../. Em 

relação ao consumo de água exigido pelas portarias do MAPA, deveria ser 

revisto o consumo exigido por ave abatida, porém nada mudou". 
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vista as palavras de um dos gestores entrevistados: 'são ministérios que 

não se conversam'. 

 
[...] ainda há muitas coisas que os ministérios, o 

próprio governo, não se conversam e não alinham, 

porque o meio ambiente (ministério) trata algumas 

coisas, diferentes do que o Ministério da 

Agricultura prevê, assim como acontece na esfera 

trabalhista, assim como acontece na esfera 

judiciária. Então, hoje, a empresa tem que rebolar 

bonito, porque as visões não são as mesmas para 

muitos aspectos, /.../ existe muita coisa ainda na 

área ambiental que há choque com outras 

legislações e outras visões, e como nós somos 

uma indústria de alimentos sob um regime de 

inspeção federal e que está atrelado ao Ministério 

da Agricultura, a gente segue esses parâmetros, 

essa legislação (Papa, V5). 

 

[...] nós temos duas forças hoje. Nós temos um 

lado da sustentabilidade, que quer economizar 

água, e nós temos um lado do Ministério da 

Agricultura, que te impõe gastar muita água 

(November, U4). 

 

[...] a gente tem que garantir para o órgão 

ambiental e para o processo também, então eu não 

posso falar em reúso só para agradar a parte 

ambiental, se eu tenho responsabilidade muito 

grande com o processo, então a gente prefere 

dizer que a gente não vai fazer (Juliet, V3). 

 

[...] se eu for reutilizar ela, existe tecnologia já 

para reutilizar água, eu tenho dois empecilhos; 

primeiro, o Ministério da Agricultura vai me 

encher o saco pra reutilizar essa água, ele vai me 

restringir tanto eu utilizar essa água aí; poder 

público hein, me restringindo; vai dizer que eu só 

posso usar água aqui, eu vou ter que ajoelhar no 

milho e pedir para o fiscal para eu fazer isso; não 

existe uma boa vontade do Ministério da 

Agricultura em deixar o frigorífico reutilizar água, 

olha que absurdo que é isso! Dentro da mesma 

esfera, lá onde diz sobre sustentabilidade e tal, nós 

temos um cara que fala: não quero. Se tu 
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perguntar hoje para um fiscal do SIF dentro de um 

frigorífico, - vamos fazer um projeto para 

reutilizar água? - Não! Deus me livre! Isso é 

contaminação. - Não, mas eu vou passar por UV, 

eu vou fazer a limpeza, vai estar que nem nova. 

Ele não te deixa utilizar a água de novo. Isso é um 

grande empecilho. Acho que é mais do que o 

custo, porque daí do outro lado a gente tem o 

custo. É caríssimo você fazer um reúso de água 

hoje; ele só é viável quando tu não tem 

disponibilidade de água, porque o custo do reúso 

de água é duas vezes mais caro do que tu pegar 

água nova. Então assim, você pegar a água, tratar 

ela e devolver para o rio, é muito mais barato do 

que você pegar a água, tratar ela e voltar para o 

processo (November, U4). 

 

Conforme mencionado ao final da referência supracitada, além 

das condições contextuais desfavoráveis ao reúso de água, o seu custo 

de operacionalização é significativamente superior ao custo da água 

posta à disposição dos frigoríficos. O baixo custo de utilizar água de 

fontes externas, no Brasil, inviabiliza financeiramente os investimentos 

em tecnologias de ponta para a reutilização deste recurso natural, em 

adequadas condições higiênico-sanitárias, no sistema de produção. 

Segundo os empresários do setor, enquanto não houver algum tipo de 

incentivo (benefício fiscal) para investimentos em reúso ou o 

enrijecimento das restrições (outorgas) à disponibilidade de recursos 

hídricos, a escolha continuará sendo pela alternativa mais barata, a não 

ser que a empresa opte por compensar tal custo adicional com ganhos 

em imagem corporativa. 

 
Não existe hoje uma boa vontade de nenhum dos 

poderes públicos para economizar água. Energia e 

vapor isso já se faz... tá no sangue né, porque 

realmente é um custo pesado; o governo não 

precisa fazer nada para eu economizar energia; se 

eu não economizar, eu não vou ser competitivo. 

Agora água, se o poder público não se mexer e 

falar assim: - olha, eu vou vir aqui, reutiliza água; 

ou não: - eu vou te cobrar água... eu vou cobrar 

essa outorga, hoje tu usa aqui. Então começa a ser 

viável tu economizar água (November, U4). 
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A análise dos relatos obtidos nas entrevistas com gestores mostra 

que a prospecção de ações para o desenvolvimento da sustentabilidade 

no sistema produtivo de grandes frigoríficos encontra limitações na 

legislação, em grande medida, porque o processo de atualização dos 

parâmetros por ela impostos não tem acompanhado os avanços das 

tecnologias aplicáveis ao setor. 

 

4.2.2.4 Consequências das ações praticadas no âmbito do 

desenvolvimento de produtos e processos 

 

Objetivou-se, por meio do Quadro 28, correlacionar as ações 

praticadas por grandes frigoríficos, no intento de desenvolver produtos e 

processos alinhados com a sustentabilidade, aos efeitos para o custo 

operacional, a produtividade, os funcionários, os consumidores, o 

ambiente institucional e o meio ambiente, conforme antecipado no 

Quadro 27 (proposição 6). 

 
Quadro 28 - Efeitos produzidos pelas ações da categoria 'desenvolver produtos 

e processos' 

Ação que deu 

origem ao 

efeito 

Fator de 

produção/ 

resultado ou 

externalidade 

impactado 

Efeito/ 

consequência 

Referência que evidencia a 

relação entre ação e efeito 

Utilizando 

plástico verde 
Custo 

Arcando com 

aumento nos 

custos de 

materiais 

sustentáveis 

"Ah o plástico verde é bom? 

É bom, etc, mas custa mais 

caro, do que o do petróleo. 

Quem que paga por isso? O 

consumidor paga? O 

consumidor nem sabe que 

existe né...isso nem é 

colocado." (Foxtrot, V2) 

Buscando o 

melhoramento 

genético dos 

animais 

Rentabilidade 

Maior 

rentabilidade 

para as 

empresas e 

para os 

produtores 

"[...] tem que ter essa questão 

do melhoramento 

genético...justamente pra 

que? Pra fazer com que o 

negócio se torne rentável, não 

só pra nós enquanto empresa, 

mas também pro produtor 

[...]" (Charlie, V1) 

Investindo em 

tecnologias e 

equipamentos 

Custo 

Meio ambiente 

Redução do 

consumo 

energético nos 

processos 

produtivos; 

Redução dos 

"[...] a gestão dos recursos 

gera uma economia, porque 

se você controla seu consumo 

de água, sua destinação de 

resíduo, o seu consumo de 

energia, toda essa outra parte 
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impactos 

ambientais 

negativos 

da gestão de utilidades, isso 

também tem uma grande 

economia, porque gera menos 

resíduo, quer dizer que tu 

diminui desperdício dentro da 

fábrica [...]" (November, U4) 

Adquirindo 

equipamentos 

importados 

Ambiente 

institucional 

Aderência à 

legislação 

internacional 

"[...] a maioria dos 

equipamentos são importados 

né, equipamentos importados 

que já seguem uma 

legislação, a maioria é 

europeia [...]" (Foxtrot, V2) 

Adquirindo 

máquinas 

desossadoras 

com tecnologia 

de ponta 

Pessoas 

(realocação) 
Automatização 

"[...] hoje, toda a unidade de 

frango, por exemplo, é 

automatizada, então antes era 

tudo na mão, hoje tu não põe 

a mão em nada, o frango 

entra e sai desossado." 

(Hotel, U2) 

Introduzindo 

tecnologias e 

equipamentos 

novos 

Pessoas 

(manutenção) 

A 

automatização 

não vem 

eliminando 

postos de 

trabalho 

"E sem mexer na parte 

humana, porque as pessoas 

continuam lá; a questão 

humana não mexeu nada; 

veio tecnologia de ponta pra 

fazer esses trabalhos, mas 

precisa das pessoas lá pra 

outras atividades." (Hotel, 

U2) 

Investindo em 

tecnologias e 

equipamentos 

Pessoas 

(ergonomia) 

Amenizando as 

atividades 

repetitivas 

"[...] o que a empresa faz 

hoje: ela investe em 

equipamento (máquinas) para 

tentar amenizar [...]" (Alfa, 

U1) 

Introduzindo 

tecnologias e 

equipamentos 

novos 

Eficiência 
Melhorias na 

eficiência 

"Cada fábrica mais nova ou 

mais modernizada, ela vai 

sempre tendo uma eficiência 

melhor." (Golf, V2) 

Melhorando a 

produtividade 

dos fatores 

Sociedade 

Meio ambiente 

Otimização do 

uso dos 

recursos 

naturais; 

Redução do 

preço para os 

consumidores 

"[...] a gente tem que 

continuar tendo produtividade 

e é assim que se vai otimizar 

o uso dos recursos naturais e 

do espaço. É assim nas 

empresas, elas buscam isso. E 

aí, com isso, eu ofereço 

alimento de mais baixo custo. 

/.../ Isso é benefício para a 

sociedade, então as pessoas 

conseguem consumir frango 

mais barato porque os nossos 

processos estão cada vez mais 



266 

 

produtivos;" (Mike, U4) 

Desenvolvendo 

embalagens 
Meio ambiente 

Reciclabilidade 

das 

embalagens 

"Estão sendo feitos estudos 

de embalagens modernas 

mais voltadas pra essa 

questão da reciclagem, do 

cuidado com o meio 

ambiente... isso a inovação tá 

sempre buscando." (Charlie, 

V1) 

Reduzindo o 

número de 

embalagens 

por produto 

Custo 

Meio ambiente 

Redução do 

custo do 

transporte e 

dos resíduos 

gerados 

"[...] a gente já tá tentando 

tirar essa embalagem de papel 

que tem por fora, só manter a 

embalagem plástica, então é 

um resíduo a menos que tu 

vai tá gerando." (Alfa, U1) 

"Favorece muito o custo do 

transporte." (Alfa, U1) 

Aumentando a 

capacidade das 

embalagens de 

produtos para o 

mercado de 

foodservice 

Pessoas 
Favorecendo a 

ergonomia 

"Pra 2,5Kg tu exige muito 

mais pessoas, o esforço 

operacional é muito maior, o 

desgaste das pessoas, na 

ergonomia, tudo aumenta. 

Embalagens de 10Kg, então, 

o ritmo é mais cadenciado, 

mais desacelerado." (Alfa, 

U1) 

Desenvolvendo 

embalagens 
Sociedade 

Diminuição do 

custo para os 

clientes 

"Quando os clientes aceitam, 

todo mundo sai ganhando né. 

Pra eles também é custo, pra 

ele que vai comprar, ele vai 

reduzir o custo dele, porque a 

embalagem... ele vai tá 

economizando no custo [...]" 

(Alfa, U1) 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

No entanto, é provável que a maior parte dos investimentos 

despendidos para melhorar as condições de trabalho dos funcionários foi 

ocasionada pela entrada em vigor da Norma Regulamentadora n.º 36 

(BRASIL, 2013), vindo a estabelecer os requisitos mínimos para a 

avaliação, o controle e o monitoramento dos riscos existentes nas 

atividades desenvolvidas em empresas de abate e processamento de 
carnes e derivados. 
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4.2.3 Agir para a sustentabilidade 

 

A razão de ser da categoria 'agir para a sustentabilidade' emana da 

continuidade das ações e das interações compreendidas nas categorias 

'pensar estrategicamente a sustentabilidade' e 'desenvolver produtos e 

processos'. As formas de agir encontram seu lócus de expressão nas 

unidades produtivas dos frigoríficos e retroalimentam as maneiras de 

pensar dos gestores, pois o olhar dos envolvidos na prática da produção 

é fonte de melhorias para a sustentabilidade.   

O Quadro 29 inicia pelos mais eminentes condicionantes, que 

balizam, em maior ou menor grau, as ações e as interações rotineiras em 

nível operacional, e encerra pelos efeitos resultantes do agir de grandes 

frigoríficos. 

 
Quadro 29 - As proposições que exprimem as relações identificadas na 

categoria 'agir para a sustentabilidade' 

Proposição Descrição Especificação 

Proposição 7 

a categoria 'agir 

para a 

sustentabilidade' 

está sendo 

condicionada 

7a) pela legislação, sobretudo aquela que 

estabelece o volume mínimo de água 

necessário para a garantia da qualidade 

do processo e do produto 

7b) pelos órgãos governamentais, que 

regem questões sanitárias, ambientais e 

trabalhistas em frigoríficos 

Proposição 8 

a categoria 'agir 

para a 

sustentabilidade' 

está constituída 

por 

8a) ações direcionadas à melhoria 

contínua dos processos produtivos 

8b) ações para a incorporação de novas 

tecnologias no sistema produtivo 

8c) ações que promovem o máximo 

aproveitamento possível da matéria-

prima, com destaque para a reutilização e 

a valorização de determinados resíduos 

na forma de subprodutos 

8d) ações de gerenciamento da produção 

em consonância com os padrões para a 

execução das operações 

8e) ações de gerenciamento da produção 

com base nas metas e nos indicadores a 

serem alcançados 

8f) ações de cuidado com o bem-estar 

dos animais 

8g) ações com impacto na comunidade, 

sob a gerência de estruturas corporativas 
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especialmente constituídas para 

promover investimentos sistemáticos na 

área social 

8h) interações com o mercado, no 

objetivo de sincronizar a produção com a 

demanda 

8i) interações com funcionários, com a 

pretensão de aproveitar as sugestões 

recebidas para a melhoria dos processos 

produtivos 

Proposição 9 

as ações e as 

interações da 

categoria 'agir 

para a 

sustentabilidade' 

estão 

produzindo 

efeitos para 

9a) o custo operacional, na medida em 

que: as novas tecnologias incorporadas 

aos processos produtivos permitem uma 

redução do consumo energético; o 

máximo aproveitamento possível da 

matéria-prima faz com que menos 

recursos financeiros sejam despendidos 

para o tratamento e o descarte de 

resíduos; e, sugestões de melhorias dadas 

pelos próprios funcionários 

proporcionam economia de recursos 

naturais 

9b) a rentabilidade, impactada 

positivamente pela venda de subprodutos 

e pelo controle da rotatividade dos 

produtos em estoque 

9c) a confiabilidade dos processos de 

produção, aumentada com a incorporação 

das novas tecnologias 

9d) a qualidade do processo e do produto, 

cuja garantia é assegurada pelo respeito 

às boas práticas de fabricação e pela 

destinação dos animais de baixa 

qualidade para a fabricação de 

subprodutos 

9e) os funcionários, haja vista que as 

melhorias feitas nos processos 

produtivos, sugeridas por eles, reduzem 

os riscos de acidentes do trabalho e/ou de 

doenças decorrentes do trabalho 

9f) o meio ambiente, que, por um lado, 

beneficia-se da redução da quantidade de 

resíduos descartada e da otimização do 

uso dos recursos naturais, mas, por outro, 
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exaure-se por prestar um elevado volume 

de água ao sistema produtivo dos 

frigoríficos 

9g) a sociedade, pois os projetos sociais 

visam contribuir para a solução de 

problemas ambientais e de infraestrutura 

das comunidades, o que se converte em 

ganhos de imagem para os frigoríficos 

promotores dessas ações 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

A seguir, mostra-se como se chegou às proposições que 

exprimem as relações identificadas na categoria 'agir para a 

sustentabilidade'. Tais relações são tratadas em termos de ações, 

interações, condições e efeitos. 

 

4.2.3.1 Ações para a prática da sustentabilidade na produção de 

alimentos cárneos 

 

A busca pela melhoria contínua remete a uma constante 

observação das práticas operacionais, de maneira a identificar 

oportunidades para que os envolvidos aperfeiçoem as rotinas ao 

encontro da excelência. Esses insights para a otimização dos processos 

tomam a forma, por exemplo, de adequação em um posto de trabalho 

pelo seu risco, de tecnificação de uma atividade e de redução da 

poluição gerada. A adequação dos processos operacionais de produção 

aos parâmetros da legislação, ou melhores, está na essência do 

movimento de melhoria contínua. A aplicação da produção enxuta nos 

frigoríficos, por meio de ferramentas como kanban, just in time e setup, 

contribui para a eficiência das operações. Em fábricas novas, procura-se 

implantar processos com as melhorias já incorporadas, enquanto, em 

fábricas mais antigas, as melhorias são adequadas dentro dos processos.  

A introdução de novas tecnologias, operacionalizadas pelo setor 

de pesquisa e desenvolvimento, no sistema produtivo de frigoríficos é 

fundamental para a otimização dos seus processos. As principais 

melhorias trazidas pelas novas tecnologias dizem respeito à redução do 

consumo energético e das perdas de resíduos nos processos de produção. 

Ademais, as tecnologias assim constituídas têm impactado 

positivamente na confiabilidade dos processos. As falas dos gestores, 

que apontam para tais efeitos, encontram-se agrupadas no Quadro 30. 
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Em relação aos parâmetros de emissões líquidas, 

gasosas e resíduos, só melhoramos. Tanto que 

recertificamos a unidade na NBR ISO 14001 e nas 

normas alemã e inglesa BRC/IFS
60

 (Alfa, U1). 

 

O máximo aproveitamento possível da matéria-prima integra o 

rol de ações alinhadas com a sustentabilidade. Os resíduos gerados 

durante o abate dos animais e o processamento das carnes, como 

vísceras, sangue, ossos, gorduras e aparas de carne, são reaproveitados 

na fabricação de subprodutos, tipo farinhas e sebo, comumente, 

destinados à alimentação animal.  Os gestores dos frigoríficos veem a 

reutilização e a valorização dos resíduos na forma de subprodutos como 

uma vantagem sobre o dispêndio com serviços de tratamento e de 

descarte dos mesmos. 

 
[...] hoje, tudo o que a gente tem dentro do 

frigorífico, só não é aproveitado o berro do suíno 

e o berro da galinha... tudo é aproveitado (Charlie, 

V1). 

 

[...] a gente manda carne in natura, tipo todas as 

peças do boi para qualquer lugar, tudo na real, a 

gente só não manda o berro do boi, o resto vai 

tudo (Beta, O1). 

 

[...] é muito mais rentável utilizar tudo o que a 

gente tem de matéria-prima, do que ter que correr 

atrás de pagar para recolher ou descartar de 

alguma outra forma [...] (Beta, O1). 

 

[...] o que sobra de uma indústria, que seria a parte 

sólida – pedaços de carne, coisas que a gente não 

aproveita – hoje a gente tem uma segunda 

indústria dentro da indústria que seria a parte de 

subprodutos, que eu faço a produção de farinha e 

sebo, que são coisas destinadas à produção animal 

(Delta, O1). 

 

Quando chegam para o abate animais fora dos padrões aceitos 
pelo frigorífico e pelo SIF, a conduta tomada é a de abatê-los em 

                                                        
60

 O BRC (British Retail Consortium) e o IFS (International Food Standard) 

são referenciais de qualidade e de segurança alimentar. 
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separado dos outros animais, mas respeitando as questões de sanidade, e 

encaminhar essa matéria-prima integralmente à produção de 

subprodutos. Diretamente, essa medida surte efeito positivo para a 

qualidade dos produtos. Contudo, avançando o raciocínio, nota-se que o 

valor agregado em subprodutos é menor em relação ao dos produtos, o 

que faz com que os frigoríficos tentem diminuir a quantidade de 

subprodutos em geral. 

 
Acontece de vir, por exemplo, animais de baixa 

qualidade, aí a empresa tem que abater igual, /.../ 

Aquele animal vem pra indústria, é abatido, só 

que vai para subproduto, todo ele vai passar por 

todo o frigorífico. Então, é controlada a hora que 

ele chega, são isoladas áreas, procedimentos e 

toda a questão de sanidade, mas ele vai ser abatido 

e vai virar farinha, vai virar outro tipo de matéria-

prima. Mas não fica mais nada no campo, isso não 

fica mais nada (Alfa, U1). 

 

[...] muito mais importante do que o subproduto 

gerar um resultado, é tentar diminuir a quantidade 

desses subprodutos (Golf, V2). 

 

No cotidiano da produção, os gestores operacionais pautam suas 

decisões nos padrões de produção, definidos no momento em que o 

produto estava sendo desenvolvido e reconhecidos pelos gestores de 

topo. Os gestores encarregados de gerenciar as linhas de produção 

informaram que é pequena a variabilidade de situações que se 

apresentam na execução das operações, além de que esse programa pré-

definido imprime padronização aos processos administrativos e 

operacionais. Então, a rotina consiste em monitorar as entradas e as 

saídas do sistema produtivo, comparando-as com os padrões esperados, 

e em fazer ajustes quando necessário. Se ocorrer algo não previsto, o 

tratamento a ser dado à anormalidade é discutido em conjunto com os 

gestores de topo. 

Para o gerenciamento da produção, além de seguirem os padrões 

esperados, os gestores baseiam-se nas metas e nos indicadores, 
igualmente determinados pelos níveis hierárquicos superiores. Na seara 

das unidades produtivas, os profissionais encarregados da gestão 

ambiental respondem pelo atendimento de indicadores de meio 

ambiente, em sua maioria, decorrentes de obrigações legais. Ainda nas 

fábricas, só que na gestão dos recursos energéticos, há gestores 
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incumbidos de gerir a redução do consumo de recursos naturais para 

satisfazer os níveis especificados por meio dos indicadores. Os 

resultados alcançados em cada planta produtiva são reportados tanto 

para a gerência da mesma como para o corpo matricial da empresa e 

fazem parte das metas perseguidas pelos gerentes dos distintos níveis. 

 
[...] o pessoal do setor de produção tem uma meta, 

a partir do momento que eu tenho uma meta eu sei 

o que tenho que controlar, então isso me instiga a 

ser eficiente naquilo. Então significa: eu tenho que 

manter o meu gasto em x, mas, se eu conseguir 

reduzir ainda, eu vou ser mais eficiente do que 

minha meta, então vou mostrar que eu tenho 

gerenciamento (Delta, O1). 

 

[...] a parte de gestão de meio ambiente das 

fábricas é feita por esse analista de meio 

ambiente, para fazer essa parte legal de 

indicadores de emissão atmosférica, emissão de 

efluentes, emissão de ruídos, licença ambiental, 

outorga ambiental e resíduos, esse cara toma 

conta. E daí nós temos outra figura, que é o cara 

da excelência energética, que cuida de todos os 

indicadores de utilidades (água, vapor e energia). 

Então nós temos essas duas pessoas, que são as 

cabeças, que respondem para o gerente da 

unidade, de um lado, e matricialmente, eles 

reportam para uma estrutura corporativa; e esses 

indicadores fazem parte da meta do gerente da 

unidade, diretores, sucessivamente (November, 

U4). 

 

Outra ação destacada pelos gestores como algo bastante em voga 

atualmente é o cuidado com o bem-estar dos animais, que se estende do 

nascimento até o abate. Nas instalações dos frigoríficos, o conjunto de 

operações de recebimento, de manejo e de abate dos animais deve ser 

realizado com observância da Instrução Normativa n°. 3, de 17 de 

janeiro de 2000, publicada pelo MAPA, por intermédio da Secretaria de 
Defesa Agropecuária. Essa norma estabelece métodos humanitários de 

insensibilização dos animais antes e durante o abate, a fim de evitar a 

dor e o sofrimento (BRASIL, 2000b). 

No que tange aos investimentos sociais dos frigoríficos, os 

gestores mencionaram a existência de estruturas corporativas por meio 
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das quais os frigoríficos investem, sistematicamente, em ações voltadas 

para a comunidade do entorno de cada uma das suas unidades 

produtivas. Essas estruturas, denominadas de comitês de investimento 

social, constituem-se, individualmente, de um presidente e de mais 

funcionários, dentre os quais membros da própria comunidade alvo das 

ações. Os comitês das unidades prestam contas de sua atuação a um 

instituto e, matricialmente, a uma estrutura dedicada aos investimentos 

na área social, sendo que a última provê os recursos financeiros aos 

primeiros, sob a gerência do instituto. Desta forma, ao que parece, são 

ações planejadas e sistemáticas, de caráter social, ambiental e 

humanitário, com impacto direto na comunidade e cujos recursos 

despendidos transpõem as obrigações legais dos frigoríficos. 

 

4.2.3.2 Interações operadas para colocar a sustentabilidade em prática 

 

No agir para a sustentabilidade, focadamente na aplicação da 

produção enxuta, constam interações das áreas de produção dos 

frigoríficos com o mercado, na intenção de estimar a demanda e ajustar 

o volume de produção e, consequentemente, o controle dos estoques nas 

unidades produtoras. O departamento de planejamento e controle da 

produção e a área comercial são os responsáveis pela sincronização 

entre a produção e a demanda do mercado, mediando a alocação dos 

contratos nas unidades produtivas, de acordo com a capacidade 

produtiva e as habilitações de cada uma delas. Essa interação entre as 

partes interessadas tangencia a sustentabilidade da indústria frigorífica, 

principalmente na sua perspectiva econômica. 

As interações com os funcionários completam o conjunto de 

ações para a sustentabilidade operado na esfera da produção 

propriamente dita, pois as sugestões que partem deles constituem um 

indutor para as melhorias dos processos produtivos. Assim, as 

preocupações com a sustentabilidade manifestam-se também no 

ambiente de produção, por meio da proposição de melhorias por parte 

dos funcionários, as quais, frequentemente, chegam ao conhecimento da 

alta administração e são difundidas para as demais unidades produtivas. 

Ilustrando algumas das sugestões executadas, os gestores referiram-se a 

mudanças em procedimentos e a alterações na disposição e na 

adequação de equipamentos, que refletiram positivamente no resultado 

financeiro do frigorífico, no uso dos recursos naturais e no 

gerenciamento dos riscos à segurança dos funcionários, conforme 

detalhado no Quadro 30. 
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Eu sinto que ela (preocupação com a 

sustentabilidade) é de cima para baixo e também 

ocorre de baixo para cima, acho que nas duas 

linhas, porque têm coisas que surgem nas plantas; 

coisas que às vezes podem melhorar o processo, 

que chegam até a presidência e podem se tornar 

um padrão para todas as unidades (Delta, O1). 

 

4.2.3.3 Condições balizadoras para a prática da sustentabilidade no meio 

produtivo em grandes frigoríficos 

 

Assim como nas outras categorias, a legislação baliza algumas 

das ações no âmbito do agir para a sustentabilidade, a exemplo da 

adequação dos processos produtivos aos parâmetros de ordem legal. A 

respeito disso, os gestores consideram a qualidade como uma premissa 

para a empresa permanecer competitiva no mercado, e o respeito às boas 

práticas de fabricação, nelas compreendidas as condições higiênico-

sanitárias, está no âmago da promoção e do sustento dessa qualidade. O 

principal recurso usado para satisfazer as boas práticas de fabricação é a 

água, cuja quantidade empregada nos processos de produção deve ser, 

no mínimo, igual à determinada na legislação sanitária, expedida pelo 

MAPA. 

 
[...] a gente utiliza muita água, nosso setor 

produtivo utiliza muita água – tem que lavar o 

animal
61

, utiliza água pra lavar a indústria, utiliza 

água para lavar os utensílios [...] (Delta, O1). 

 

[...] hoje, tu gasta aquilo que tem que gastar. 

Então, tu acaba gastando daquilo que está na lei 

para mais, porque se tu gastar para menos, tu 

corre o risco de ter um dia inteiro de produção 

condenada. E, dependendo do bom senso dele 

(médicos veterinários), ele vai dizer: tudo o que tu 

produziu hoje, descarta. Ele não manda para 

frente. Então é bem crítico esse negócio, assim, a 

empresa tem que cumprir o que está na norma 

(Alfa, U1). 

 

                                                        
61

 Nesse processo, a água tem as funções de resfriar e descontaminar os animais 

abatidos. 
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O fato é que, hoje, o SIF tem pedido cada vez 

mais água, não na legislação, mas na prática. 

Então, ele pede para que você abra um chuveirão 

lá, ele pede sempre um consumo maior, porque a 

gente foca muito na qualidade, em evitar 

contaminação. /.../ então, hoje é até delicado a 

gente divulgar (consumo médio de água por 

animal abatido), porque tudo é relativo e hoje o 

que a gente tem visto é um aumento... o controle 

de qualidade sempre quer gastar mais água (Juliet, 

V3). 

 

Assim sendo, o funcionário que estiver operando o sistema deve 

ter um controle sobre o processo, de maneira que se aplique a 

quantidade de água necessária, segundo as regras, em cada etapa da 

linha de produção, não se sujeitando, assim, ao risco da fiscalização 

invalidar parte dos produtos. Além da observância dos limites mínimos 

demarcados pela legislação, na prática, como expresso pelas falas dos 

gestores, o SIF e o próprio setor de controle da qualidade dos 

frigoríficos têm solicitado um gasto de água acima desses parâmetros, a 

fim de assegurar a qualidade do processo e do produto. 

Existem, contudo, pontos de uso de água sobre os quais a 

legislação não institui padrões, mas frisa que o ambiente deve ser 

mantido limpo. Nessas situações, os gestores veem oportunidades de 

racionalizar o consumo de água em consonância com as boas práticas de 

fabricação. 

 
[...] a gente visualiza tudo que pode ser reduzido, 

exceto aqueles que a legislação determina. A 

minha legislação determina que nesse ponto eu 

tenho que ter tal vazão, tantos litros, tal vazão por 

minuto, eu vou respeitar, é a legislação; agora, 

tem diversos pontos de consumo, e eu vejo que 

esse é o grande ponto, não há uma 

regulamentação, e nesses a gente pode atuar para 

ter uma qualidade sanitária boa e um menor 

consumo de recursos ambientais. /.../ para a água, 

a gente tem uma equipe que vai ponto a ponto da 

fábrica e visualiza onde que pode reduzir, seja no 

acionamento com uma pressão maior e com uma 

redução de vazão, seja naqueles pontos que eu 

posso estar desligando ele de forma intermitente 
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ou em determinados horários, seja na distribuição 

de demais pontos com menor vazão (Papa, V5). 

 

As empresas frigoríficas dependem da aprovação de órgãos do 

governo para alterar qualquer processo ou estrutura nelas. Em cada 

unidade produtiva, existe uma equipe de funcionários públicos que, em 

contato com outros membros do sistema governamental, rege a 

realização, ou não, de qualquer mudança de procedimento operacional 

ou de estrutura física. O SIF tem autoridade para interditar o frigorífico, 

caso ele não seja consultado previamente acerca da alteração. O retorno 

ao funcionamento dar-se-á com o retorno à configuração anterior ou 

depois de aprovada a mudança em questão. 

 
Dentro da indústria, existe o acionista, ele investe 

na empresa, ele é dono da empresa; existe o 

presidente, existe o gerente da unidade, são eles 

que comandam a empresa; mas quem diz o que a 

gente faz ou não faz, é o Serviço de Inspeção 

Federal (Alfa, U1). 

 

Nessa linha de abordagem governamental, os frigoríficos de 

maior porte são intensamente interferidos pelos órgãos fiscalizadores 

ambientais, sanitários e trabalhistas. Isso não seria um problema, aos 

olhos dos gestores destas empresas, se a fiscalização capilarizasse pelos 

de menor porte. As causas do fato de os frigoríficos de grande porte 

serem mais visados pelos órgãos fiscalizadores, especuladas e tidas 

pelos gestores como estratégias, consistem em fazê-los de referência 

para os demais, por concentrarem boa parte da produção do setor e/ou 

por gerarem maior visibilidade na mídia e arrecadação por meio de 

multas. 

 
O SIF é muito rígido com a gente, muito rígido. 

/.../ E os órgãos ambientais e o Ministério do 

Trabalho também, eles vem pesado na gente. 

Talvez seja uma forma de fazer referência para os 

outros, se é uma prática que tem dado certo em 

outros países, outras situações, mas não tenho 

dúvidas que a gente é muito mais visado, pelo 

Ministério do Trabalho, pelo Ministério da 

Agricultura (Mike, U4). 
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[...] a multa é aplicada levando em consideração o 

faturamento da empresa, ou seja, será fiscalizada 

meia dúzia de empresas esperando uma anomalia, 

falha, acidente, para aplicar uma multa milionária 

[...] (Alfa, U1). 

 

[...] é mais fácil e também mais lucrativo, /.../ se 

eles (órgãos fiscalizadores) pegarem as grandes 

(empresas frigoríficas) dá mais de 80% da 

produção nacional, é mais fácil; e os menores não 

dá mídia, não dá ibope, não aparece, é mais fácil 

pegar as grandes (Lima, U4). 

 

[...] o que acontece, geralmente, é que o órgão 

ambiental não tem capacidade de fiscalizar, atua 

somente por denúncia; e as denúncias são 

escassas, porque a população não tem 

conhecimento do que é um impacto ambiental, de 

quem está fora ou não; e daí os grandes são 

punidos e os pequenos, às vezes, não; a gente é 

muito mais vitrine, então a gente atua forte na 

legislação ambiental [...] (November, U4). 

 

[...] os órgãos ambientais têm engessado muito a 

produção; porque a grande indústria atende a 

legislação; então acho que o foco deveria ser, ao 

invés de burocratizar mais, aplicar para todos... 

isso teria um resultado [...] (Juliet, V3). 

 

A insegurança jurídica, hoje, é muito grande; 

então hoje eu posso produzir nessa fábrica, 

amanhã eu não sei se vou poder, depende do 

técnico que vai estar, depende da legislação... é 

muito complicado produzir hoje (Juliet, V3). 

 

Interessante notar, na última fala deste bloco, a insegurança 

jurídica manifesta no temor das empresas de sofrer punição judicial que 

torne inviável a continuidade das atividades. O ambiente de 

vulnerabilidade e de risco, ao qual estão expostos os frigoríficos, resulta 

da atuação dos órgãos fiscalizadores que, ao invés de aliados dos 

gestores na melhoria das condições de produção, conduzem o 

julgamento das situações que se apresentam com demasiado relativismo. 
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4.2.3.4 Efeitos experimentados a partir das práticas de produção com 

enfoque na sustentabilidade 

 

As ações realizadas com o objetivo de otimizar os processos de 

produção têm resultado em benefícios internos e externos aos 

frigoríficos, como a melhoria nas condições de trabalho, operacionais e 

econômicas e a redução da carga de resíduos a ser absorvida pelo meio 

ambiente. 

 
Quadro 30 - Efeitos produzidos pelas ações da categoria 'agir para a 

sustentabilidade' 

Ação que 

deu origem 

ao efeito 

Fator de 

produção/ 

resultado ou 

externalidade 

impactado 

Efeito/ 

Consequência 

Referência que evidencia a 

relação entre ação e efeito 

Incorporar 

novas 

tecnologias 

Custo 

 

Confiabilidade 

 

Meio ambiente 

Redução do 

consumo 

energético e 

das perdas de 

resíduos nos 

processos; 

Maior 

confiabilidade 

dos processos 

"Implementação de novas 

tecnologias que busquem a 

otimização dos processos e 

menores perdas." (Alfa, U1) 

"[...] a parte de produção mais 

limpa (P+L), que é o que a gente 

chama aqui de excelência 

energética (que é consumir 

menos), isso traz um retorno 

muito grande. Na época que eu 

fui gestor corporativo de 

utilidades, a gente trouxe num 

ano quase 20 milhões de reais 

em economia de energia, de 

água e de vapor [...]" 

(November, U4) 

"[...] essas tecnologias 

eliminam/reduzem muito o 

resíduo [...]" (Hotel, U2) 

"[...] se tu for visitar o 

frigorífico, você não vê mais 

tanta sujidade [...]" (Charlie, V1) 

"[...] existe um determinado 

sistema de tratamento de água, 

que tem uma planta nossa que já 

está usando, que veio da 

Alemanha, e que está sendo 

instalado em umas plantas 

nossas no Centro Oeste, que é 

uma coisa que eu fiquei de boca 

aberta, pelo tamanho da 

estrutura. Então, ela (empresa) 
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também sempre corre um 

pouquinho a frente, sempre está 

querendo buscar algo melhor, 

algo que vai me dar retorno, que 

eu possa ter mais confiabilidade 

no meu processo." (Delta, O1) 

Aproveitar o 

máximo 

possível da 

matéria-

prima 

Economia e 

ganhos 

financeiros 

 

Qualidade do 

produto 

 

Meio ambiente 

Economia de 

recursos 

financeiros em 

tratamento e 

descarte de 

resíduos;  

Ganhos 

financeiros 

atrelados à 

venda de 

subprodutos; 

Redução da 

quantidade de 

resíduos 

descartada; 

Garantia da 

qualidade dos 

produtos 

"[...] sustentabilidade na questão 

dos próprios subprodutos 

gerarem um resultado [...]" 

(Golf, V2) 

"[...] se a gente conseguir 

reutilizar (resíduos) e dar um 

destino a tudo isso 

(subprodutos), é lucro para a 

gente; não vai ser um gasto, vai 

ser um lucro." (Beta, O1) 

"[...] hoje, quando a gente vai 

fazer um abate, tem um lote de 

suínos e o SIF notou algumas 

machucaduras, algumas 

manchas no suíno, de repente 

teve maus tratos, é tudo 

descartado, vai para a graxearia, 

pode ir um lote inteiro, por quê? 

Porque é a garantia da 

qualidade, então isso acontece" 

(Charlie, V1) 

Sincronizar a 

produção 

com a 

demanda do 

mercado 

Rentabilidade 

Manter a 

rotatividade 

dos produtos 

em estoque 

"Hoje tem uma sincronia entre o 

departamento de PPCP, que é o 

departamento que vai cuidar de 

toda a produção das unidades, a 

unidade e a área comercial, /.../ 

Ah tá vendendo mais linguiça, tá 

vendendo mais salsicha, tá 

vendendo mais mortadela... a 

produção, o PPCP e o comercial 

se conversam, justamente pra 

quê? Para não ter desperdício de 

produção. Não ter muita 

armazenagem também de 

produtos. Então tem que ter essa 

conversa entre os pares para 

realmente produzir o que o 

mercado está consumindo, senão 

nós vamos amargar prejuízos." 

(Charlie, V1) 

Executar 

sugestões dos 

funcionários 

para a 

Custo 

 

Meio ambiente 

 

Otimização do 

uso dos 

recursos 

naturais; 

"[...] a gente já teve vários 

trabalhos surpreendentes de 

economia de energia, economia 

de água e tempo em pequenas 
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melhoria dos 

processos 

Pessoas 

(segurança) 

Redução dos 

riscos à 

segurança dos 

funcionários 

avaliações que eles 

(funcionários) fazem no 

ambiente que estão inseridos." 

(Foxtrot, V2) 

Respeitar as 

boas práticas 

de fabricação 

Qualidade do 

processo e do 

produto 

 

Meio ambiente 

Manutenção da 

qualidade à 

custa de um 

elevado gasto 

de água 

"[...] se você pega e joga menos 

água do que o necessário, a 

legislação prevê esse volume de 

água para quê? Para garantir 

questão sanitária, basicamente 

isso; então se você joga menos 

água do que você precisa no 

processo, tem que tomar 

cuidado, porque é uma falha de 

qualidade no processo [...]" 

(Oscar, U4) 

Realizar 

investimentos 

em ações 

voltadas para 

a 

comunidade 

do entorno do 

frigorífico 

Imagem 

corporativa 

 

Sociedade 

Melhoria da 

imagem da 

empresa junto 

à comunidade 

"[...] os comitês (de 

investimento social) estão 

ganhando força, a empresa está 

botando bastante dinheiro nisso, 

para começar a melhorar a 

imagem da empresa no entorno 

onde ela trabalha." (November, 

U4) 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Por um lado, há novas tecnologias sendo incorporadas ao sistema 

de produção, que são capazes de reduzir o consumo de água nos 

processos, como também há sugestões de melhorias sendo feitas por 

funcionários, as quais possuem potencial para produzir esse mesmo 

efeito. Por outro lado, a conformidade aos requisitos higiênico-

sanitários, na teoria da legislação e no cotidiano da indústria, tem 

exigido um progressivo aumento do volume de água aplicado na 

produção. Isso posto, resta aos gestores dos frigoríficos buscar o 

equilíbrio dos diferentes interesses coexistentes no ambiente de 

produção, satisfazendo os anseios ambientais de determinados atores à 

proporção que supre as condições de sanidade exigidas por parte de 

outros para a qualidade dos processos e dos produtos. 

Dos investimentos em ações nas comunidades próximas às 

fábricas, diversas vezes, projetadas por pessoas que transitam entre os 

dois espaços, surgem benefícios para a coletividade e para o ambiente 
que a circunda. A melhoria da imagem perante a sociedade e as formas 

indiretas de benefício avultam como resultados estratégicos e motivos 

pelos quais os frigoríficos criaram estruturas corporativas para realizar 

investimentos sistemáticos na área social. A notoriedade da relação entre 
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grandes frigoríficos e comunidades justificou o surgimento da categoria 

'conviver com as comunidades próximas', pormenorizada no item 4.2.6. 

 

4.2.4 Habilitar para a exportação 

 

A categoria 'habilitar para a exportação' abrange a realização de 

ações e o estabelecimento de relações de gestão da produção, com a 

intenção de satisfazer os requisitos das habilitações para diferentes 

mercados, produzindo efeitos sobre fatores de resultado dos frigoríficos 

e, consequentemente, para a sustentabilidade dos agentes sociais e dos 

recursos naturais envolvidos. Tratam-se, assim, de ações e de interações 

necessárias para tornar o frigorífico habilitado à exportação, bem como 

desencadeadas a partir do momento em que o frigorífico se habilita à 

exportação. Muitas dessas ações são praticadas em vistas à 

conformidade com as exigências legais e socioculturais dos mercados 

externos, bem como da vigilância dos órgãos da administração pública 

brasileira. As proposições teóricas, as quais foi possível chegar com 

base nos relatos dos gestores de frigoríficos, encontram-se dispostas no 

Quadro 31. 

 
Quadro 31 - As proposições que exprimem as relações identificadas na 

categoria 'habilitar para a exportação' 

Proposição Descrição Especificação 

Proposição 10 

a categoria 

'habilitar para a 

exportação' 

está sendo 

condicionada 

10a) pelas exigências legais e 

socioculturais dos mercados externos 

10b) pelos órgãos governamentais 

brasileiros responsáveis por assegurar o 

cumprimento dos requisitos para 

exportação 

Proposição 11 

a categoria 

'habilitar para a 

exportação' 

está constituída 

por 

11a) ações para a escolha das plantas 

com melhores condições para 

desencadear o processo de habilitação 

11b) ações de preparo da unidade para a 

exportação, segundo as boas práticas de 

fabricação exigidas pelos mercados 

externos 

11c) ações para a adoção dos requisitos 

das normas mais rigorosas como padrão 

de produção em algumas unidades 

11d) interações com os diferentes 

mercados, para sincronizar as 

habilitações com o volume de produção 
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demandado sob condições específicas 

11e) ações para a fabricação dos 

produtos segundo as formulações 

solicitadas pelos clientes estratégicos 

11f) ações de manutenção dos requisitos 

essenciais para a fabricação dos 

produtos, independentemente do 

mercado atendido 

11g) ações de adequação de certas 

práticas operacionais às diferentes 

exigências socioculturais dos mercados 

11h) ações para tratar a flexibilização 

das práticas operacionais com 

razoabilidade, sem oferecer risco à 

estabilidade financeira do frigorífico, 

tampouco riscos à segurança alimentar, 

à integridade dos demais partícipes 

desta cadeia e à racionalização dos 

recursos naturais 

11i) interações com produtores, com 

vistas a adequar certas práticas e 

estruturas da criação dos animais às 

exigências dos mercados 

Proposição 12 

as ações e as 

interações da 

categoria 

'habilitar para a 

exportação' 

estão 

produzindo 

efeitos para 

12a) o custo de produção, podendo 

aumentar devido a exigências 

específicas dos mercados 

12b) a qualidade dos produtos, cujas 

diferenças são atribuídas às formulações 

solicitadas pelos clientes estratégicos 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Seguir a formulação determinada pelos clientes estratégicos para 

a fabricação dos produtos destinados aos diferentes mercados é uma das 

ações demandas dos frigoríficos, a partir do momento em que esses se 

habilitam à exportação. O cliente estratégico informa a descrição do 

produto, especificando os tipos e as quantidades de matéria-prima
62

, à 

área comercial do frigorífico, que, em conjunto com os setores de 
desenvolvimento de produtos e de processos e de controle da qualidade, 

                                                        
62

 Por exemplo, tipos de farinha e de condimento, percentual de gordura, de 

cartilagens e de nervos. 
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avalia a viabilidade do pedido. Nessa avaliação, leva-se em 

consideração tanto o padrão esperado pelo cliente estratégico quanto a 

segurança alimentar do consumidor.   

 
O (nome do cliente), hoje, ele diz assim: o 

produto que vai para a Europa, eu quero assim; o 

produto que vai para o MERCOSUL
63

, eu quero 

assim; é ele quem diz, não sou eu que faço; para a 

Europa, eu quero que tu uses isso, isso e isso; para 

o MERCOSUL, usa isso, isso e isso. Então, a 

questão do produto hoje não é mais a empresa que 

elabora; lógico, ela desenvolve um salame, um 

hambúrguer, daí é a empresa que desenvolve; mas 

como a planta aqui é 70% da produção para 

exportação, é o cliente que manda. A (nome de 

cliente) chega e diz assim: eu quero o produto 

dessa, dessa e dessa forma. Ela chega com a 

formulação pronta, com as matérias-primas que 

ela quer que use, nas quantidades que ela quer que 

use, que elabore do jeito que ela diz (Alfa, U1). 

 

Quando a descrição do produto é aprovada por ambas as partes 

(cliente e frigorífico), ela é transformada em padrões de produção, que, 

conforme relatado em outras categorias, listam as condições básicas para 

a execução do produto. Na sequência, esses padrões são transformados 

em procedimentos operacionais (instruções de trabalho), de fácil 

entendimento para os funcionários que se encontram operando o sistema 

produtivo. 

A manutenção dos cuidados mínimos com as questões sanitárias, 

ambientais e de saúde e segurança das pessoas no ambiente de produção 

ocorre independentemente do mercado de destino dos produtos, seja 

interno ou externo. Há, contudo, oscilações no grau de exigibilidade 

entre as normas que regulamentam essas questões nos diferentes 

mercados atendidos pelos frigoríficos. Diante disso, os frigoríficos 

configuram algumas plantas consoante o padrão mais rigoroso, de modo 

tal que elas fiquem aptas a exportar para esse mercado, bem como para 

outros com legislações menos restritivas. São, portanto, frequentes as 

situações onde, por exemplo, os mesmos processos e equipamentos e a 

mesma água são aplicados na produção destinada a mais de um 

mercado, sendo algum controle, as análises e as comprovações legais o 

                                                        
63

 Mercado Comum do Sul. 
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que se diferencia entre eles, uma vez que a legislação concernente a 

cada país apresenta seus próprios parâmetros de avaliação. 

 
[...] o processo não muda; o cuidado que o 

operador tem, não muda; é a mesma pessoa que 

faz. Só vai mudar é matéria-prima, é o 

condimento, é alguma coisa nesse sentido (Alfa, 

U1). 

 

[...] continua com os mesmos processos; por isso 

que eu digo: o que a gente produz para o mercado 

interno, produz para o mercado externo; algumas 

diferenciações daquilo que eles acreditam que seja 

melhor para o país deles (Papa, V5). 

 

Em termos ambientais, nada mudou 

significativamente (por ocasião da exportação); 

assim, algum controle, que antes não se tinha, que 

foi incorporado; algum controle... coisa pequena, 

nada que eu tivesse que ter um processo diferente, 

algum equipamento diferente (Juliet, V3). 

 

[...] você tem clientes teus que são muito 

exigentes; /.../ clientes europeus, o nível de 

exigência ambiental é extremo; então assim, ele 

quer saber teus resultados de emissão, de 

tratamento de efluentes, quer saber o número de 

reclamações que você tem, quer saber se você tem 

ISO 14000 na planta da qual ele está comprando, 

quer saber se o resíduo que ele está levando da 

embalagem é um material reciclável que ele possa 

fazer reciclabilidade, ele quer saber por que você 

usou um plástico numa determinada micragem e 

não com micragem/espessura mais fina, para 

diminuir o volume de material [...] (Oscar, U4). 

 

[...] se eu já tenho que produzir para aquele 

mercado que me exige um pouco mais, então ele 

acaba se tornando o padrão, porque se eu atender 

a ele, vou acabar atendendo a todos os outros 

mercados; então ele se torna também um pré-

requisito dentro da planta (Delta, O1). 

 

[...] nós sempre vamos pelas normas 

internacionais, ou seja, a "pior situação", que seja 
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a mais rígida. Então, como é habilitado para 

exportar para qualquer lugar do mundo, então se 

agarra nas normas internacionais, até para 

mercado interno [...] (Hotel, U2).  

 

[...] o americano permite na sua legislação utilizar 

ácidos orgânicos gerais para fazer a desinfecção, 

eles permitem o uso, água hiperclorada. Tá 

errado? Não, é uma legislação deles. A Europa 

não permite. Nós queremos exportar para os dois. 

A gente tem que ir para o mais rígido, então a 

gente atende o da Europa (Quebec, V5). 

 

Qual é a nossa premissa de sustentabilidade sob o 

ponto de vista das adequações? Eu tenho as 

unidades top, eu tenho as unidades que já estão 

atendendo a esse tipo de mercado; mas tenho 

unidades que ainda não chegaram lá, então eu vou 

atender outros mercados que não são tão 

exigentes, isso acontece (Lima, U4). 

 

Portanto, dentre as ações realizadas pelos frigoríficos em face da 

exportação está a de adotar os requisitos das normas mais rigorosas 

como padrão para a produção em algumas das suas unidades. Essa ação 

ocorre por meio da adaptação de unidades já existentes ou da projeção 

de novas unidades no padrão mais elevado. 

Por uma questão estratégica dos frigoríficos, o número de 

unidades produtivas habilitadas a exportar é definido conforme a 

demanda do mercado. A escolha de uma determinada unidade para 

habilitar é feita, principalmente, em função das suas condições 

estruturais, da garantia de fornecimento das matérias-primas e do status 

sanitário do estado brasileiro onde ela está situada. Geralmente, plantas 

com menos tempo de existência têm melhores estruturas físicas para a 

produção em comparação às mais antigas, nas quais se gastaria um 

volume maior de recursos para deixá-las em pé de igualdade com as 

primeiras. 

 
[...] por questão estratégica da empresa, ela define 

habilitar uma ou duas plantas, as outras não, até 

porque tem a demanda; a demanda é quanto? 

Aquela uma unidade só supre a demanda, então 

não tem porque habilitar duas (Foxtrot, V2). 
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Tudo começa visualizando qual é a planta que a 

(nome da empresa) vai investir para atender 

determinado mercado. Ela não vai investir em 

todas as plantas o que todos os mercados exigem 

ou o que determinados mercados exigem, por 

quê? Determinadas plantas eu vou produzir para 

aquele mercado e determinadas plantas, não. E 

isso parte bem do status sanitário daquele estado, 

por exemplo, SC, é um Estado reconhecidamente 

livre de febre aftosa sem vacinação, isso é um 

status nacional e mundial, então determinados 

mercados olham com muita atenção para o 

mercado catarinense, justamente por quê? Porque 

ele tem esse status; então, eu vou adequar as 

plantas de SC para fazer a produção para esses 

mercados (Papa, V5). 

 

[...] por estrutura física, de repente uma planta é 

melhor do que outra, então aquela planta é 

habilitada para a China ou para os EUA, por quê? 

Porque a planta tem todas as condições de receber 

uma missão dos EUA, que estruturalmente ela já 

está preparada. /.../ e pelo tempo de existência 

daquela planta, /.../ uma planta mais velha, tu teria 

que despender muito mais dinheiro para arrumar 

aquela planta para ficar pronta, por quê? Porque 

os EUA não querem solda numa mesa, não pode 

ter rebarba onde possa ter microrganismos que 

podem contaminar o produto (Foxtrot, V2). 

 

Destarte, o preparo da planta frigorífica segundo as boas práticas 

de fabricação exigidas pelos mercados externos, assim como o trâmite 

da documentação comprobatória das mesmas, são os focos de trabalho 

no processo de habilitação para a exportação. Nas conversas com os 

gestores, as respostas obtidas indicam que as exigências sanitárias 

específicas de determinados mercados não vão de encontro às boas 

práticas de fabricação as quais os frigoríficos estão habituados a cumprir 

para o mercado interno. Além disso, esses estabelecimentos passam por 

inspeções do SIF, órgão governamental brasileiro, que assegura o 

cumprimento dos requisitos para exportação, e por auditorias de clientes 

estratégicos, que vêm verificar in loco os processos produtivos. 

 
[...] o que diferencia tu estar habilitado para 

exportar ou não estar? Tudo depende das boas 
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práticas, da documentação que tu tem preparada 

naquela unidade (Foxtrot, V2). 

 

[...] tem algumas coisas de exigências para algum 

mercado, que são específicas daquele, que não 

impactam na qualidade do teu produto. Um 

exemplo, uma análise de tal microrganismo para 

aquele mercado [...] (Golf, V2). 

 

[...] o Japão cobra mais a preocupação com 

material estranho, a Europa cobra mais a 

preocupação que tem com salmonella, o 

americano cobra mais a preocupação que tem com 

o E.coli, e assim cada um [...] (Quebec, V5). 

 

Há algumas coisas um pouco mais exigentes; há 

outras coisas que eles não são tão exigentes; e, há 

coisas que são comuns. /.../ o Ministério permite a 

absorção das legislações estrangeiras para as 

plantas no Brasil; a exemplo dos EUA, então a 

planta que quer exportar para lá, o Ministério diz: 

são essas as legislações e a gente tem que atender; 

eles também passam a fazer avaliações, 

verificações do cumprimento dessa legislação. E, 

em contrapartida, tem outros mercados que não 

exigem tanto, ou exigem aqueles padrões que já 

estão no Brasil e que se chama de lista geral, ou 

seja, aqueles países que estão nessa lista geral vão 

comprar produto que a gente produz, que 

produziria para o mercado interno, produz para 

eles também; e é uma série de países hoje que são 

considerados listas gerais, ou seja, não há 

exigências específicas (Papa, V5). 

 

São feitas supervisões do SIF para ver se a planta 

segue aquilo que colocou no manual de qualidade, 

dizendo que está apta a exportar (Foxtrot, V2). 

 

[...] nós temos participação direta nessas 

auditorias (de clientes estratégicos), tanto em 

forma de documentação quanto em loco. Tu tens 

que acompanhar, tem que mostrar... as pessoas 

são entrevistadas, se estão treinadas, como estão 

treinadas, o que elas fazem, como elas fazem; 
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então, é uma auditoria por semana... tem inúmeras 

auditorias de inúmeros processos (Hotel, U2). 

 

Portanto, salvo critérios específicos à realidade de determinados 

mercados externos
64

, o MAPA criou uma lista geral de países que 

aceitam os padrões brasileiros de produção.  

Além das exigências da regulação sanitária de cada país 

importador, alguns mercados possuem hábitos de consumo peculiares, o 

que vêm a constituir preceitos socioculturais. Assim, os frigoríficos 

adequam certas práticas operacionais às exigências socioculturais de 

diferentes mercados, tais como manejos da criação dos animais 

(alimentação diferenciada, uso de antibiótico e de promotor de 

crescimento, tamanho dos animais, condições das instalações, entre 

outros), formas de abate e tipos de cortes das carnes. Há, ainda, 

restrições em torno de matérias-primas originadas em determinados 

biomas brasileiros. 

 
[...] existem cortes diferentes, alguma produção lá 

do campo diferente, /.../ um tipo de abate, por 

exemplo, um abate halal, você tem que fazer o 

corte manual, não pode fazer com a serrinha, /.../ a 

pessoa fica orando e virada, é uma exigência do 

mercado. Japonês, o corte do suíno tem que ser 

tudo milimétrico, tem que ser daquele tamanho, 

naquela espessura, tudo bem controlado; então as 

equipes elas tão sempre se preparando (Charlie, 

V1). 

 

[...] já suíno para a China é diferente, o suíno tem 

que ter uma alimentação diferenciada, a China 

tem exigência que não pode ter promotor de 

crescimento no suíno, não pode ter usado 

antibiótico, que aí tu tem que fazer uma 

segregação da produção para poder destinar para 

eles, e daí é um abate totalmente separado de 

todos os outros suínos que abate naquela planta 

/.../ O mercado russo também tem algumas 

exigências idem à China, mas o mercado da 

Argentina não tem essa exigência, então é um 

                                                        
64

 Por exemplo, os EUA exigem a aplicação do sistema de Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle – APPCC, enquanto que a Rússia requisita uma 

análise de substâncias radioativas. 
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suíno normal como o do mercado interno (Foxtrot, 

V2). 

 

[...] existem clientes que não aceitam comprar a 

carne de cidades do Amazonas, nem do Mato 

Grosso do Sul, justamente porque eles têm essa 

preocupação com o bioma brasileiro [...] (Beta, 

O1). 

 

Hoje, o que a gente fala que já é política da 

empresa, a gente não compra de áreas que estão 

acima do limite de desmatamento ou que estejam 

em perímetro que não se pode desmatar, então 

dessas áreas a gente tem restrição e não consegue 

comprar delas; /.../ para eu conseguir comprar o 

boi do produtor, ele tem que entregar o 

georreferenciamento da propriedade dele (Delta, 

O1). 

 

Como existem diferenças de rigor entre as exigências feitas pelos 

mercados, sejam questões legais ou preceitos socioculturais, interessa, 

para o escopo desta pesquisa, perceber qual o comportamento dos 

frigoríficos diante de requisitos mais brandos ou, ainda, na ausência 

dessas obrigações. A fala a seguir contém um vislumbre do 

comportamento de um frigorífico ao negociar com mercados 

estrangeiros, sob diferentes níveis de exigência. 

 
[...] Europa é uma das habilitações mais altas que 

tem, isso quer dizer que são maiores as exigências 

para o boi ser classificado para ir para a Europa; 

então realmente começa na fazenda, tu tem que 

ver como o boi cresceu, como ele foi tratado, as 

vacinas que ele tomou, se o produtor tem 

plantações, se é só pasto /.../ existem várias 

exigências, eu acho que o mercado que menos tem 

exigências seria o da África, então para eles um 

boi simples, que veio de um sítio com cuidado 

aleatório, pode ser consumido (Beta, O1). 

 

Neste caso, o mesmo frigorífico, dependendo do mercado, 

desenvolve práticas diferentes. É compreensível que não se adote o 

padrão mais rigoroso para toda a cadeia produtiva, porque acarretaria 

um aumento dos custos operacionais e dos preços finais e, 
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consequentemente, em riscos à sustentabilidade econômica (vide 

Quadro 32). Contudo, há um limite para a flexibilização das práticas, 

demarcado pela responsabilidade e pelo comprometimento para com a 

segurança dos alimentos, a integridade dos partícipes da cadeia 

produtiva e a exploração controlada dos recursos do ambiente natural, 

que, quando não respaldados pela lei, devem fazer parte dos valores 

resguardados pela empresa.   

Com relação às interações no contexto da exportação de produtos 

cárneos, os frigoríficos estabelecem relações com os produtores, com 

vistas a moldar certas práticas e estruturas da criação dos animais às 

exigências dos mercados. Os produtores são informados sobre as 

necessidades advindas das exigências e consultados sobre a 

possibilidade de procederem dentro dos padrões esperados. Para isso, às 

vezes, é preciso realizar investimentos na estrutura das propriedades dos 

produtores, casos em que eles são remunerados no preço pago pelos 

animais. Consoante relatos dos gestores de frigoríficos, tem-se um 

crescente interesse dos mercados consumidores internacionais pelos 

procedimentos
65

 dos produtores, suscitando visitas não programadas às 

propriedades. 

 
[...] o que a gente faz perante o produtor? A gente 

os convida a decidir com a gente; a gente chega lá 

e diz assim: nós temos uma proposta de produzir 

assim, assim, assado; para isso, vai precisar ser 

feito esse investimento, e vocês vão poder receber 

sobre esse investimento tal renda, vocês topam? 

(Lima, U4). 

 

Hoje, eles (clientes estratégicos) visitam as 

granjas; eles já não querem mais só ver o abate; 

eles vêm e dizem assim: eu quero visitar esse 

produtor aqui... como que ele trata o animal? 

Como que ele está fazendo? Quais são os 

procedimentos? /.../ E a gente não pode indicar... 

vamos lá na Vivian... eles escolhem e daí eles vão 

(Charlie, V1). 

 

                                                        
65

 Por exemplo, alimentação e medicamentos veterinários fornecidos aos 

animais; manejos voltados ao bem-estar animal e condições do ambiente 

físico ao qual os animais estão submetidos.  



291 

 

Por fim, em se tratando de efeitos das ações e interações 

discutidas neste tópico, dois fatores de resultado vêm sendo impactados, 

cada qual por uma ação diferente, conforme correlacionado no Quadro 

32. Como frisado há pouco, certas exigências dos mercados externos 

encarecem a produção, sendo, portanto, adotadas como padrão nos 

segmentos da indústria frigorífica na proporção dessa demanda 

específica. 

 
Quadro 32 - Efeitos produzidos pelas ações da categoria 'habilitar para a 

exportação' 

Ação que 

deu origem 

ao efeito 

Fator de 

produção/ 

resultado ou 

externalidade 

impactado 

Efeito/ 

Consequência 

Referência que evidencia a 

relação entre ação e efeito 

Adotar os 

requisitos 

das normas 

mais 

rigorosas 

como 

padrão para 

a produção 

em parte 

das 

estruturas 

produtivas 

Custo 

Aumento dos 

custos em 

função de 

exigências 

específicas de 

cada mercado 

"Existem especificidades de cada 

mercado. A gente quando produz, 

vamos dizer, para a Europa, ao 

mesmo tempo a gente está 

produzindo para o Brasil, para o 

Mercosul, para o Oriente Médio, 

para outros mercados; mas existem 

certas demandas específicas para a 

Europa, para o Oriente Médio, para 

o Conesul. Isso não exclui os 

outros; a gente tem demandas, por 

exemplo, de redes de supermercado 

da Europa que exigem condições 

de aviário diferenciadas em relação 

ao que é praticado para outros 

mercados. São diferenciadas por 

quê? Porque são mais caras, então a 

gente não aplica para os outros 

mercados, para não agregar aquele 

custo nos outros mercados." (Kilo, 

U3) 

Seguir as 

formulações 

solicitadas 

pelos 

clientes 

estratégicos 

para a 

fabricação 

dos 

produtos 

Qualidade do 

produto 

Diferenças 

substanciais e 

físicas nos 

produtos 

imputadas às 

exigências dos 

clientes 

"[...] é o cliente que diz a qualidade 

que ele quer para um lado e para o 

outro. Tem diferença? Tem. O 

(nome do cliente) que vai para o 

MERCOSUL é diferente do que vai 

para a Europa, do que vai para os 

EUA, do que vai para o Japão, que 

vai para o Caribe, é diferente, mas 

é o cliente que diz." (Alfa, U1) 

"[...] nós temos marcas e marcas; se 

tu pegares marca (nome) e marca 

(nome) é top, é o melhor produto, é 
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o produto que vai para o 

consumidor mais exigente; agora, 

se tu pegares uma marca 

secundária, tu vai encontrar um 

produto... não pela questão da 

qualidade do produto, mas pelo seu 

aspecto, por exemplo, um corte que 

foi mal feito, ao invés de cortar 2 

cm, ele cortou 1cm, uma peça 

irregular, isso vai para um 

consumidor menos exigente; não 

que haja diminuição na sua 

qualidade como alimento, de 

maneira nenhuma, isso o próprio 

SIF não liberaria, mas no seu 

aspecto, na sua apresentação, ela 

tem diferença." (Lima, U4) 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Nas falas dos gestores, revelaram-se diferenças na qualidade dos 

produtos, principalmente, por determinação dos clientes estratégicos. Ao 

seguirem as formulações solicitadas pelos clientes para a fabricação, os 

frigoríficos imputam diferenças substanciais na composição dos seus 

produtos, as quais não implicam na segurança alimentar, mas 

descendem da qualidade aderente aos ingredientes que compõem tais 

produtos. A falta de uniformidade nos procedimentos operacionais 

acarreta discrepâncias dos aspectos físicos entre os produtos, que 

influenciam a percepção da qualidade. Os produtos que apresentam não 

conformidades na aparência são comercializados com o rótulo de 

marcas secundárias. 

 

4.2.5 Gerenciar os resíduos 
 

As preocupações em torno da natureza dos resíduos oriundos dos 

processos fabris, juntamente com o tratamento e a destinação a eles 

prestados, foram recorrentes nas falas dos gestores de frigoríficos. Com 

base no conteúdo das conversas com esses profissionais, foi elaborado o 

Quadro 33, que lista os tipos de resíduos decorrido do abate de bovinos, 

suínos e aves, exemplificando-os e correlacionando as utilidades ou os 
locais de destinação usuais de cada grupo. 
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Quadro 33 - Resíduos decorridos do abate de bovinos, suínos e aves, com a 

destinação correspondente 

Natureza do resíduo Exemplos de resíduos 
Utilidade/Locais 

de destinação 

Orgânicos 

Subprodutos 

Ossos; aparas de carne; 

vísceras; restos de 

farinhas e de 

condimentos; cartilagens; 

sangue
66

 

Farinhas/rações 

Óleos de vísceras 
Tintas; cosméticos; 

biodiesel 

Gorduras Sebo 

Couro Artigos de vestuário 

Insumos 

energéticos 

Lodo
67

 (flotado) de 

estações de tratamento de 

efluentes; esterco de 

currais, conteúdo de 

estômagos e intestinos 

Fonte alternativa de 

energia (biogás); 

fertilizante; ração 

animal (lodo); 

aterros 

Outros 
Cerdas; penas; cascos; 

tripas 
Aterros industriais 

Efluentes
68

 Águas residuais Corpos hídricos 

Emissões Particulados de grãos Rações 

Recicláveis 

Plásticos; papéis; metais; 

madeira; caixaria; 

embalagens; tambores de 

óleo lubrificante; 

Reciclagem 

                                                        
66

 Coletado na sala de sangria dos animais, evitando-se processos mais 

dispendiosos na ETE. Geralmente, o sangue é vendido para empresas que 

extraem o plasma para a produção de ração animal.  
67

 Na ETE, há uma centrífuga, pela qual passam as águas residuais, separando a 

parte líquida da sólida e da gordura. Esse óleo pode servir como insumo 

energético ou como insumo para a fabricação de ração animal. A parte 

líquida segue para um sistema de lagoas de tratamento, onde bactérias 

decompõem os materiais orgânicos restantes. 
68

 São os líquidos do processamento das carnes, compostos por resíduos de 

sangue, gordura, líquidos fisiológicos, restos de carne, ossos e vísceras, além 

da própria água de higienização (JIAN; ZHANG, 1999). Para poder ser 

lançado no meio ambiente, é necessário que os efluentes sejam submetidos 

ao processo de flotação, por meio do qual se dá a separação da fração 

orgânica do efluente na forma flotada (lodo), sendo a mesma constituída 

principalmente por proteínas e lipídios. Preconiza-se esse tratamento para 

baixar a carga poluente dos efluentes ao nível tolerado pela legislação 

ambiental vigente (AGUILAR et al., 2002). 
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tambores de produtos 

químicos 

Descartáveis Luvas, toucas Aterros industriais 

Outros Cinzas de caldeira Aterros industriais 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Apesar de os gestores serem unânimes quanto à 

representatividade do volume de resíduos orgânicos e recicláveis em 

relação ao montante total de resíduos, é aos efluentes que eles conferem 

o maior potencial de risco de impactos ambientais negativos.  

 
[...] o nosso maior impacto ambiental hoje é 

efluente... lá em cima; e já aqui embaixo vem a 

parte de resíduo; e ruído e emissão atmosférica é 

quase nada, porque a gente queima biomassa e 

tem pouco barulho (November, U4). 

 

O gerenciamento conduzido pelos frigoríficos nas fontes 

geradoras e nos destinos dos resíduos engloba ações incidentes sobre o 

abate dos animais e o processamento das carnes nas fábricas, como 

também interações com agente à montante e à jusante dessas empresas 

na cadeia de produção. Analogamente às categorias já retratadas, foram 

percebidas condições ambientais, capazes de influenciar a atuação dos 

frigoríficos e desses para com os partícipes da indústria frigorífica, e 

constatados efeitos procedentes do conjunto de ações e de interações da 

categoria 'gerenciar os resíduos', arrolados no Quadro 34. 

 
Quadro 34 - As proposições que exprimem as relações identificadas na 

categoria 'gerenciar os resíduos' 

Proposição Descrição Especificação 

Proposição 

13 

a categoria 

'gerenciar os 

resíduos' está 

sendo 

condicionada 

13a) pelo cenário macroeconômico, pois as 

flutuações das variáveis econômicas 

determinam a viabilidade de investimentos no 

gerenciamento dos resíduos 

13b) pela legislação e pela atuação dos órgãos 

da administração pública responsáveis por 

institui-la 

Proposição 

14 

a categoria 

'gerenciar os 

resíduos' está 

constituída 

por 

14a) ações de investimentos em tecnologias e 

instalações para o monitoramento e o 

tratamento dos resíduos 

14b) ações de melhoramento dos processos 

focadas na geração dos resíduos, dando 

prioridade à redução das perdas de resíduos 
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orgânicos e, na sua impossibilidade, ao 

tratamento dessas perdas 

14c) interações com funcionários, os quais 

são envolvidos em treinamentos onde se 

demonstra como evitar perdas de resíduos e 

como separá-los adequadamente 

14d) ações de realização de análises 

laboratoriais de resíduos, cuja verificação dos 

resultados subsidia a tomada de ações de 

controle do sistema produtivo 

14e) ações para internalizar o processamento 

dos resíduos que se constituem em 

subprodutos, transformando-os em matérias-

primas para outras indústrias 

14f) ações de reutilização de resíduos, por 

meio das quais eles são transformados em 

insumos energéticos úteis aos processos 

produtivos 

14g) interações com empresas que compram 

os resíduos dos frigoríficos para fins próprios 

14h) interações com os aterros que recebem 

resíduos 

14i) interações com empresas prestadoras do 

serviço de coleta e trato de resíduos sólidos, 

para apoiar o desenvolvimento desses 

fornecedores 

14j) interações com produtores, com o intuito 

de prestar assistência quanto ao tratamento e à 

destinação dos resíduos sólidos e dos dejetos 

gerados na criação dos animais, bem como 

dos animais mortos na propriedade; além de 

contribuir para a implementação de 

tecnologias baseadas no aproveitamento de 

dejetos 

Proposição 

15 

as ações e as 

interações da 

categoria 

'gerenciar os 

resíduos' 

estão 

produzindo 

efeitos para 

15a) o custo operacional, ante a redução dos 

custos de transação atrelados à rastreabilidade 

dos resíduos, quando processados por 

empresas especializadas 

15b) a receita operacional, incrementada pelo 

valor agregado dos subprodutos 

15c) o meio ambiente, beneficiado pela 

utilização dos resíduos como fonte alternativa 

de energia, pela redução da geração de 

resíduos nos processos de fabricação e pela 



296 

 

implementação da logística reversa 

15d) os fornecedores do serviço de coleta e 

trato dos resíduos sólidos, que recebem 

treinamento para aumentar sua qualificação 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Não foram poucas as falas que creditam as ações de 

gerenciamento dos resíduos à vigilância da legislação ambiental. Disso, 

depreende-se que ainda somente a força legal é capaz de frear o ímpeto 

poluidor dos frigoríficos em depositar rejeitos no meio ambiente. Além 

de que, ao executarem práticas de PmL, os frigoríficos buscam, em 

essência, atender às exigências da legislação. 

 
Hoje, a gente trabalha com produção limpa, não 

tem assim jogar dejetos no meio ambiente, até 

porque não dá, hoje tem uma legislação que cobra, 

então você tem que ter tudo muito bem 

organização, bem padronizado [...] (Charlie, V1). 

 

[...] hoje, quem segura os frigoríficos, a poluição 

maior do frigorífico, é a legislação ambiental; sem 

ela, se não tivesse hoje um CONAMA dizendo 

para mim que eu preciso lançar 200 miligramas de 

DBO
69

 num rio, porque eu lançaria? (November, 

U4). 

 

[...] eu entendo que a nossa legislação de 

monitoramento é uma legislação muito boa. Ela 

gera custo para a empresa? Gera, mas é uma 

legislação que tem que existir por questão de 

poluição ambiental e de controle (Oscar, U4). 

 

Os investimentos em tecnologias e instalações para o 

monitoramento e o tratamento dos resíduos formam uma linha de 

atuação dentro da categoria 'gerenciar os resíduos'. Em virtude de que os 

resíduos consistem em aspectos com iminência de danos ambientais, a 

ênfase dos investimentos está direcionada a, por exemplos, estações de 

tratamento de efluentes - ETEs, caldeiras e fábricas de farinhas. Os 

                                                        
69

 Demanda bioquímica de oxigênio – DBO, referente à carga orgânica máxima 

permitida para o lançamento de efluentes. É uma medida do oxigênio 

consumido, após cinco dias, pelos microrganismos na oxidação bioquímica 

da matéria orgânica (SCHATZMANN, 2009). 
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frigoríficos têm investido, ainda, em tecnologias para captação de 

emissões de particulados, constituídas por sistemas enclausurados e 

automáticos que captam as fugas de particulados quando os grãos são 

descarregados nas fábricas. 

 
[...] na parte de meio ambiente, a gente está um 

pouco atrás; acho que existem tratamentos de 

efluentes, que a gente agora está buscando... a 

gente viu algo na Itália, que parecem ser muito 

mais simples e muito mais baratos, com menos 

recursos; ele tem um investimento maior, porém o 

consumo de recurso natural, digo energia elétrica, 

é muito mais baixo. Para a parte de resíduo, não 

tem tecnologia no mundo hoje; acho que a gente 

está trabalhando no que poderia ser uma 

tecnologia para o mundo (November, U4). 

 

Os gestores ilustraram casos de escolha da tecnologia para 

tratamento dos efluentes, por meio dos quais se percebeu, novamente, a 

preponderância da viabilidade econômica nas decisões sobre os 

investimentos ambientais. E, complementarmente, que as flutuações das 

variáveis macroeconômicas exercem papel determinante nessa análise 

de viabilidade, uma vez que grande parte do aparato tecnológico provém 

do exterior. 

 
[...] a gente está ampliando nossa ETE. Então a 

gente trouxe o pessoal da Alemanha, que fabrica 

biofiltros para fazer a degradação da matéria 

orgânica do efluente; então veio o pessoal da 

Alemanha aqui trabalhar com nós, nos 

acompanhar. Não fechou com eles por uma 

questão de viabilidade econômica, porque bem 

quando a gente estava fechando o negócio, deu o 

boom do dólar, daí quase triplicou o valor do 

projeto e a gente não tinha verba para fazer. Aí a 

gente partiu para outra tecnologia, que já é bem 

difundida no Brasil, que é o lodo ativado
70

, que 

todo mundo tem, todo mundo conhece /.../ essa 

empresa que vai nos fornecer é de Curitiba, mas 
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 "[...] é o tratamento praxe que a gente tem no Brasil, custa 25 milhões de reais 

um tratamento para uma planta, e ele custa por mês perto dos 500 mil (com 

energia elétrica, com operação)." (November, U4) 
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toda a parte elétrica, mecânica, automação, eles 

vão buscar no exterior (Alfa, U1). 

 

Outro foco de trabalho está na geração dos resíduos, área para a 

qual estão sendo desenvolvidas melhorias nos processos para reduzir as 

perdas de resíduos orgânicos. Já as perdas dessa natureza não passíveis 

de serem evitadas, durante o processamento das carnes, são coletadas e 

tratadas. As varrições e as pesagens dos resíduos orgânicos, feitas pelos 

funcionários nas áreas de produção das fábricas, funcionam como uma 

maneira de controle das perdas. 

 
[...] quando tu tens algum problema numa linha, 

num processo, uma falha mecânica ou elétrica, às 

vezes causa um problema no produto e aquele 

produto você não pode utilizar, aí tu gera uma 

quantidade (de resíduos) maior. Mas no processo 

constantemente são feitas melhorias para evitar 

perdas (Alfa, U1). 

 

[...] a gente está sempre tentando (atacar a geração 

de resíduos), por exemplo, a gente sempre tenta 

tirar um resíduo mais seco, a gente acompanha os 

dados de reciclagem para ver por que um gera 

tanto descarte e o outro não, mas é difícil de gerar 

um padrão... todo mundo tem que gerar tantos 

quilos de resíduo por suíno abatido (Juliet, V3). 

 

A perda tu trata... digo assim, tu tem uma perda 

natural, porque aquela máquina ela gera uma 

perda conforme vai processando, um pouco ela 

vai perder (Alfa, U1). 

 

Os gestores dos frigoríficos consideram os funcionários como 

aliados na redução da carga de resíduos e na destinação adequada dos 

mesmos: "[...] a principal forma de eles agirem é justamente fazendo 

aquilo que às vezes para nós parece básico, que é separar o resíduo da 

maneira correta" (Papa, V5). Nesse intento, são promovidos 

treinamentos constantes para potencializar as melhorias nos processos e 

para capacitar as equipes de funcionários sobre a separação dos 

resíduos, conforme o tipo e a possibilidade de reciclagem.  

A realização de ensaios laboratoriais faz parte da rotina do 

gerenciamento de resíduos. A verificação dos resultados obtidos 

subsidia a tomada de ações corretivas ou preventivas, necessárias para o 
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monitoramento e o controle do sistema produtivo. Desta forma, as 

análises laboratoriais de resíduos servem para manter o sistema 

operando na condição mais próxima dos padrões de produção e em 

estado seguro, além de serem utilizadas como forma de retroalimentá-lo 

com melhorias. 

Internalizar o processamento dos resíduos que se constituem em 

subprodutos é mais uma das ações integrantes do gerenciamento dos 

resíduos. É do interesse dos frigoríficos encarregarem-se do tratamento e 

do direcionamento da utilidade dos subprodutos, cujo destino habitual é 

a transformação em matérias-primas (matérias recicladas/secundárias
71

), 

negociadas com outras indústrias que as utilizam como insumos 

produtivos. Agindo dessa forma, os frigoríficos evitam custos de 

contratar empresas especializadas no processamento de resíduos, 

agregam valor aos subprodutos e melhoram a rastreabilidade dos 

resíduos (Quadro 35). 

Outra utilidade dos resíduos, enfatizada pelos gestores dos 

frigoríficos, é o potencial para uso como insumo energético nos 

processos produtivos. Para que ocorra a reutilização dos resíduos 

destinados a tal fim e o ciclo se feche, eles são tratados, passando por 

uma transformação, com a finalidade de serem usados como substitutos 

de combustíveis fósseis. O meio ambiente é o principal benificiário 

dessa ação, seja pela substituição de fontes de energia não renovável por 

outras renováveis, seja pelo fim da destinação de resíduos para aterros.  

 
A gente está trabalhando bastante... tentar tratar o 

resíduo, tentar reutilizar o resíduo, porque hoje a 

gente manda para aterro. Tem 3 ou 4 frentes para 

plasma, queima em caldeira, pirólise; tem algumas 

frentes para reduzir a geração de resíduo e 

transformar isso em uma energia (November, U4). 

 

[...] nós já pensamos em fechar ciclos né... é você 

pegar o material, o resíduo teu, e transformar ele 

em insumo para outro processo, então fazer uma 

transformação energética (Oscar, U4). 

 

Os resíduos, que não são alvo de processamento interno, recebem 

acompanhamento dos frigoríficos até sua descaracterização ou seu 

destino final. Portanto, os frigoríficos gerenciam os resíduos mesmo 

depois de eles terem deixados as dependências das fábricas e estarem na 
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 Vide Montibeller Filho (2004). 
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posse de empresas contratadas para o tratamento e a destinação. Essa 

consciência da responsabilidade para com os resíduos gerados pode ser 

percebida por meio da seguinte fala: "é feito esse acompanhamento para 

garantir que nada aconteça, porque o que não é descaracterizado, tu 

continua sendo responsável, mesmo que enterrou." (Alfa, U1). 

No que diz respeito aos subprodutos, também referidos como 

resíduos orgânicos e descaracterizáveis, ou eles sofrem um 

processamento interno que os transforma em matérias-primas para 

outras indústrias (proposição 14e) ou eles são negociados, 

imediatamente, com empresas que os têm como insumos para a 

fabricação dos seus produtos (proposição 14g). Nesse último caso, os 

frigoríficos realizam auditorias nos processos dos terceiros, a fim de 

verificar se estão de acordo com as cláusulas dos contratos.  

Existem empresas especializadas na coleta e no trato dos resíduos 

recicláveis, sendo semelhante a forma de proceder dos frigoríficos nas 

interações com elas, com exceção a iniciativas por parte deles visando 

trazer essas empresas para desempenharem suas atividades nas 

dependências das unidades frigoríficas. Com essa aproximação, os 

frigoríficos intentam simplificar as manobras de gerenciamento dos 

resíduos, com reflexos positivos na rastreabilidade e nos custos 

associados à mesma. Já para as empresas prestadoras do serviço de 

processamento dos resíduos recicláveis, os gestores dos frigoríficos 

declaram que esse formato de trabalho oferece uma oportunidade de se 

desenvolverem e de reduzirem custos de operação. Ademais, o 

desenvolvimento desses fornecedores foi a estratégia encontrada pelos 

frigoríficos para amenizar a deficiência de qualificação dos mesmos. Os 

resultados para ambas as partes estão mais bem explanados no Quadro 

35. 

 
[...] trazer essas cooperativas, essas empresas de 

catadores, para trabalhar dentro da empresa. A 

empresa dá toda a estrutura, toda parte de energia, 

treinamento, tudo, e eles vão fazer a separação, 

/.../ Então ele vai fazer o que ele faz hoje, que é 

coletar tudo, mas ao invés dele processar lá, ele 

vai processar aqui (Alfa, U1). 

 

[...] os terceiros é meio complicado, é frustrante 

trabalhar com terceiros... pessoal de reciclagem; a 

gente tem todo um acompanhamento dessas 

empresas de reciclagem, tem uma equipe que vai 

e faz a auditoria, mas é complicado buscar gente 
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que tenha licença, que tenha os processos 

adequados; assim, tem que fazer às vezes um 

pouco disso, porque não tem empresas 

qualificadas, essa é uma dificuldade que a gente 

encontra... de não ter parceiros qualificados nessa 

parte de recicláveis, para trabalhar a destinação de 

resíduos [...] (Juliet, V3). 

 

Além dos subprodutos e dos resíduos recicláveis, há, ainda, 

resíduos que são encaminhados para aplicação em solos ou para aterros. 

Dentre os destinados aos aterros, encontram-se os não 

descaracterizáveis, cuja identificação com a marca do frigorífico não foi 

possível desvencilhar. Os controles adotados sobre os aterros também 

são alvos de auditorias por parte dos frigoríficos, que verificam o 

cumprimento das legislações, as condições dos taludes de resíduos, o 

monitoramento do lençol freático, entre outros aspectos. 

 
Quadro 35 - Efeitos produzidos pelas ações da categoria 'gerenciar os resíduos' 

Ação que deu 

origem ao 

efeito 

Fator de 

produção/ 

resultado ou 

externalidade 

impactado 

Efeito/ 

Consequência 

Referência que evidencia 

a relação entre ação e 

efeito 

Internalizar o 

processamento 

dos resíduos 

que se 

constituem em 

subprodutos 

Economia e 

ganhos 

financeiros 

Redução dos 

custos em 

contratos de 

prestação de 

serviços de 

processamento 

de resíduos; 

Geração de 

receitas a partir 

dos subprodutos; 

Melhoria da 

rastreabilidade 

dos resíduos 

"[...] tudo isso é para 

melhorar o controle, a 

rastreabilidade dos 

resíduos, /.../ e também a 

questão dos custos para nós 

reduz [...]" (Alfa, U1). 

Reutilizar 

resíduos como 

insumos 

energéticos 

nos processos 

produtivos 

Meio ambiente 

Redução da 

carga de resíduos 

a ser depositada 

em aterros; 

Substituição de 

fontes de energia 

não renovável 

por renováveis 

"[...] nós temos plantas 

nossas que pegam o lodo do 

tratamento de efluentes, é 

feito um processamento e 

ele serve como combustível 

no nosso processo, 

reduzindo o impacto, por 

exemplo, de você consumir 

um combustível fóssil não 

renovável; esse lodo é 
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orgânico, é renovável. 

Então, para nós, ele tem um 

papel muito importante sob 

esse aspecto." (Oscar, U4) 

Propor às 

empresas 

prestadoras do 

serviço de 

processamento 

dos resíduos 

recicláveis 

para 
desempenharem 

suas atividades 

nas 

dependências 

das unidades 

frigoríficas 

Custo 

 

Fornecedores 

Redução de 

custos atrelados à 

rastreabilidade 

dos resíduos; 

Desenvolvimento 

de fornecedores 

"[...] o custo que ele tem 

com a energia lá, com os 

funcionários lá; a energia 

ele não vai ter, vai ter só 

com os funcionários dele 

aqui. Então tudo isso é para 

melhorar o controle, a 

rastreabilidade dos 

resíduos, e também é 

trabalhar essa questão de 

desenvolvimento dos 

fornecedores, também a 

questão dos custos para eles 

reduz, para nós reduz, então 

tudo isso ajuda [...]" (Alfa, 

U1). 

Gerenciar os 

resíduos 
Meio ambiente 

Implementação 

da logística 

reversa 

"[...] nós estamos fazendo 

uma coalizão, que é numa 

associação ABPA, que é de 

todos os produtores de 

proteína animal, para fazer 

a logística reversa; pela 

legislação, pede que, no 

mínimo, 20% do material 

que a gente coloca no 

mercado, que a gente 

consiga fazer essa logística 

reversa." (Foxtrot, V3) 

"[...] até hoje está em vigor 

esse programa 

(recolhimento de resíduos 

nas propriedades dos 

produtores) /.../; e isso foi 

feito independentemente do 

que consta na legislação, 

porque, se olhar para a 

legislação, mesmo com a 

edição da lei, as empresas 

não estão fazendo o 

recolhimento reverso desses 

resíduos; mas nós, por 

iniciativa nossa, a gente 

faz." (Lima, U4) 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 
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A categoria 'gerenciar os resíduos' reúne interações com os 

produtores, agentes à montante da cadeia produtiva. Nesse contexto, 

uma das relações estabelecidas pelos frigoríficos com os produtores 

refere-se à assistência na destinação dos resíduos sólidos gerados a partir 

dos insumos utilizados na criação dos animais. Os produtores são 

incentivados, por meio de programas de qualidade, a seguirem práticas 

adequadas de gerenciamento de resíduos.  

Os frigoríficos estabelecem parcerias com empresas do setor de 

resíduos e com as prefeituras dos municípios onde estão sediadas as 

propriedades para o recolhimento desses materiais. Por vezes, é preciso 

que os frigoríficos apoiem o desenvolvimento dessas empresas e, assim, 

elas adquiram as habilitações necessárias para o exercício da atividade. 

Estas embalagens dos produtos de saúde animal e de controle 

sanitário do ambiente são armazenadas, temporariamente, em locais 

próprios na propriedade do criador. Os frigoríficos, em conjunto com as 

empresas especializadas no trato de resíduos, determinam um roteiro de 

locais-chave para a coleta, para onde os resíduos são enviados pelos 

produtores, pois a passagem do veículo em cada uma das propriedades 

facilitaria a disseminação de doenças. Após o recolhimento, os 

frigoríficos monitoram a destinação dos resíduos sólidos, que são 

selecionados para reciclagem ou para deposição em aterros.  

Outra das relações estabelecidas entre frigoríficos e produtores 

tem por finalidade o tratamento e a destinação dos dejetos produzidos na 

criação dos animais, interação essa reforçada pelo entendimento dos 

gestores de que os produtores "não podem simplesmente despejar 

dejetos na natureza, porque nós somos corresponsáveis disso." (Foxtrot, 

V2). Os dejetos de suínos e de aves, após um período em decomposição, 

servem de fertilizantes. Essa utilidade também se evidencia em dejetos 

de bovinos, contudo a acumulação dos dejetos da bovinocultura não é 

tão efetiva, quanto a dos animais já citados, dado o sistema de criação 

menos intensiva. 

 
O dejeto, tanto de suínos como de aves, a forma 

que a gente dá para tratamento é a de servir como 

fertilizante. A gente acredita, e todas as pesquisas 

mostram, que ele tem alto valor de NPK
72

 e esse 

fato faz com que a gente utilize e ao mesmo 

tempo dê o tratamento necessário aos resíduos. 

/.../ O de suínos, você deposita em buracos; você 
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 Fertilizante que contém nitrogênio, fósforo e potássio. 
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tem um tempo necessário para ele se processar e 

perder as suas características poluidoras e 

potencializar as que são benéficas. E o de aves 

também precisa de tratamento, precisa fazer uma 

fermentação, porque senão, se você simplesmente 

o disponibilizar assim no meio ambiente, ele 

também tem alto poder de impacto, alto poder 

poluitivo. /.../ hoje, se tu observares por todas as 

outras atividades, tu pode dizer: sim, a cadeia de 

aves e suínos trata; agora te pergunto, qual a outra 

cadeia... a bovinocultura trata? Muito pouco. O 

que acontece hoje no campo, quando tem um 

estábulo geralmente vai para uma esterqueira, 

poucos produtores fazem esse trabalho de manejo 

no dejeto para distribuir e, obviamente que por 

suas características próprias, a bovinocultura vai 

despejando o dejeto (Lima, U4). 

 

No licenciamento das atividades de criação de animais, é exigido 

que as propriedades tenham áreas de solo com capacidade de absorção 

dos dejetos na forma de adubação, levando-se em conta as culturas 

cultivadas nesses solos. No mapeamento da distribuição dos dejetos, é 

comum os produtores depararem-se com a falta de áreas próprias com 

capacidade suficiente para a aplicação desses rejeitos, havendo a 

necessidade de recorrerem a outras propriedades que disponham de 

terras para tal. 

 
[...] quando você licencia uma propriedade de 

suinocultura, você licencia sua capacidade, 

olhando também para a capacidade de despejo 

desse dejeto, dependendo do que você extrai do 

solo, você tem um limite. Então muitas vezes o 

produtor não tem área própria, mas ele consegue 

de um vizinho que não tem criação de animais 

para despejar lá e assim por diante. Às vezes é o 

contrário, o próprio vizinho tem interesse, aí ele 

procura (Lima, U4). 

 

Assim sendo, o produtor aproveita os dejetos provenientes dos 

animais para a adubação das próprias terras e extrai algum proveito 

econômico do excedente, que pode ser utilizado como moeda de troca 

com vizinhos da propriedade ou vendido a intermediários, que o 

comercializam com agricultores mais distantes. Outra possibilidade de 
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ganho econômico aos produtores reside na venda dos dejetos para 

empresas fabricantes de fertilizantes, embora a industrialização de 

dejetos seja ainda incipiente e enfrente a concorrência dos adubos 

químicos. 

 
[...] às vezes o produtor vende, empresta para o 

vizinho ou troca serviços com o vizinho, pelo 

valor que tem o nutriente do dejeto. No sul, é mais 

ou menos desta forma. No centro oeste, aí a gente 

percebe que tem venda mesmo, tem comércio, 

tem pessoas que vivem do comércio de dejeto, 

compra e vende, distribui longe; a gente percebe, 

por exemplo, Uberlândia, às vezes andam 200 km 

para levar a cama de aviário de perus, que é mais 

rica em potássio para plantações de café, de 

laranja, e assim por diante. Então, tem valor 

econômico, a gente inclusive, nas discussões com 

os produtores a respeito de planilha de custeio e 

essas coisas, valoriza o dejeto sim (Lima, U4). 

 

Os frigoríficos, juntamente aos produtores, têm buscado 

alavancar a implementação de tecnologias baseadas no aproveitamento 

de dejetos. Todavia, devido aos custos de instalação de um biodigestor, 

atualmente, o investimento é viável apenas em propriedades que estão 

acima de determinada capacidade de produção. 

 
[...] se você implantar, hoje, um sistema de 

queima e geração de energia baseado no 

aproveitamento da biomassa, do dejeto, para 

pequenos não comporta; o aparato que você faz 

tem um custo e o produtor não consegue pagar, a 

gente não consegue pagar; agora, você coloca em 

uma instalação que tem mais de 4.200 animais, ela 

já se paga, o cara já gera energia elétrica a partir 

do dejeto. Então, a gente está sempre aberto a esse 

tipo de coisa; nós ontem mesmo tivemos uma 

reunião com o nosso diretor, ele deu carta branca 

para a gente prospectar essas novas tecnologias, 

implantar, testar [...] (Lima, U4). 

 

A última das relações estabelecidas pelos frigoríficos com os 

produtores diz respeito aos cuidados e à destinação de animais mortos 

nas propriedades. A ocorrência de animais mortos por causas anormais 
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pode estar atrelada a problemas ambientais, como um evento climático 

severo, ou a problemas sanitários, sendo os mais preocupantes as 

doenças infectocontagiosas. Embora em ambas as situações os animais 

mortos devam receber tratamento, há uma atenção especial no caso de 

mortes causadas por doenças, haja vista o risco de propagação para mais 

animais. Destarte, os animais mortos são acondicionados, com materiais 

orgânicos, em composteiras, permanecendo nelas até que o resíduo fique 

inerte. A área de compostagem deve estar compreendida dentro dos 

limites da propriedade do produtor. 

 
Hoje, os próprios órgãos públicos já direcionam o 

que deve se fazer, dependendo de qual for o 

motivo; se for uma mortalidade por um evento 

climático é uma coisa, se for uma doença é outra 

[...] (Índia, V3). 

 

Nós temos preconizado que a melhor forma de 

tratamento das camas é você fazer através de 

compostagem; você prepara um recinto próximo 

dos aviários onde é tratado, ou seja, ele é 

acondicionado com materiais orgânicos e ele 

passa a ter um tratamento até ficar inerte, porque a 

morte de animais é ligada também à questão 

sanitária, não só ambiental; tem problema 

ambiental? Tem, mas o nosso cuidado também 

deve ser olhado sob o prisma da sanidade, se esse 

animal morreu de uma forma anormal é porque ou 

estava doente ou se acometeu de um acidente; tem 

que tratar esse material até se tornar inerte, não 

pode ficar propagando isso por território, tem que 

ter um cuidado especial. /.../ tem que ser tratado 

na propriedade e dentro da área da granja; a área 

da granja para nós ela tem limites, ou seja, tem 

cercado, não pode ser nem fora dessa área, tem 

que ser dentro da granja, dentro do que nós 

entendemos como a área de produção, cercada 

conforme instrução normativa do MAPA (Lima, 

U4). 

 
Para encerrar as discussões deste tópico, cumpre ressaltar que a 

legislação que disciplina o gerenciamento dos resíduos é instituída por 

órgãos da administração pública, cujos cargos são ocupados por pessoas 

que congregam os interesses de vários setores sociais e econômicos com 
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os princípios de respeito ao meio ambiente. Nessa tessitura de 

interesses, os gestores dos frigoríficos põem em dúvida o propósito de 

certas alterações nos dispositivos legais, posto que os resultados obtidos 

na prática parecem não se coadunar com os cuidados ambientais 

necessários. 

 
[...] o dejeto do suíno, até uns 5 meses atrás, mais 

um pouco, ele precisava ficar 120 dias 

compostando, para perder aquele princípio ativo 

que pode fazer algum mal aplicando no solo. Aí o 

órgão ambiental do Estado mudou de 120 para 45 

dias. Então, tem algumas coisas que a gente não 

entende... a lei muda, mas ela muda, às vezes, não 

beneficamente para o meio ambiente; ela muda 

porque teve alguma influência... alguma coisa aí... 

ou alguém achou que poderia ser mudado e acaba 

não tendo aquele resultado que era pra ser [...] 

(Alfa, U1). 

 

[...] hoje, o nosso órgão do Estado, os gerentes, o 

presidente, são todos cargos políticos, então, não é 

às vezes o pensamento eficaz, voltado realmente 

ao meio ambiente (Alfa, U1). 

 

[...] hoje, a política de resíduos existe, mas ela não 

exige que você cumpra alguns certos requisitos; 

então ela é bem limitada, por isso que alguns 

laboratórios se eximem de contribuir com que a 

logística reversa funcione (Alfa, U1). 

 

[...] veja quando foi feita a regra de aplicação de 

fertilizante... é uma série de coisas que afetam o 

nosso trabalho, que foram determinadas num 

tempo lá no passado e a gente está evoluindo 

muito [...] (Mike, U4). 

 

Há, portanto, indícios de comportamentos oportunos na esfera 

legal, ora pelo favorecimento político para a ocupação de cargos 

públicos, ora pelo aproveitamento de lacunas legais por parte dos 

envolvidos para abstrair sua parcela de responsabilidade face aos 

resíduos gerados a partir dos produtos introduzidos no mercado. E, 

como em outros momentos da pesquisa, os gestores fizeram menção às 
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limitações da legislação no acompanhamento dos avanços técnico-

científicos. 

 

4.2.6 Conviver com as comunidades próximas 

 

Ao se referirem à questão social, os gestores expuseram que os 

impactos ambientais nas comunidades próximas sobressaem-se aos 

impactos ambientais para os clientes/consumidores. 

 
[...] a grande maioria das nossas plantas está 

locada em cidades, nessas cidades existem 

comunidades próximas. /.../ essas sim sofrem 

impacto ambiental nosso de uma forma muito 

mais direta do que, por exemplo, um cliente, um 

consumidor nosso, que tem um impacto muito 

mais difuso (Oscar, U4). 

 

Dado esse fato, e tendo em vista o aprofundamento das 

exigências das pessoas sobre o comportamento das empresas no 

contexto ambiental e social, que contam com as tecnologias digitais 

como aliadas para essa cobrança, os frigoríficos foram impelidos a agir 

no sentido de estabelecer uma convivência continuada com as 

comunidades próximas. As ações tomadas e as relações estabelecidas 

pelos frigoríficos a respeito da questão social são apresentadas no 

Quadro 36, atestando a necessidade de esforços coletivos para colocar a 

sustentabilidade em prática. Importa lembrar que o referido conjunto de 

ações é cercado por condicionantes e produz efeitos sobre fatores de 

resultado do sistema de produção e seu contexto. 
 

Quadro 36 - As proposições que exprimem as relações identificadas na 

categoria 'conviver com as comunidades próximas' 

Proposição Descrição Especificação 

Proposição 

16 

a categoria 

'conviver 

com as 

comunidades 

próximas' 

está sendo 

condicionada 

16a) pela educação ambiental, a qual se 

atribui a evolução da consciência da 

sociedade sobre a si mesma e o meio 

ambiente e, por conseguinte, o enrijecimento 

das exigências das comunidades do entorno 

das fábricas 

16b) pelas tecnologias digitais de informação 

e comunicação, que ampliam o alcance da 

divulgação e da exposição de problemas 

socioambientais e, também, o potencial de 

perdas relacionadas a uma imagem negativa 
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Proposição 

17 

a categoria 

'conviver 

com as 

comunidades 

próximas' 

está 

constituída 

por 

17a) ações contidas em projetos sociais, 

desenvolvidos de forma sistemática por meio 

de estruturas internas aos frigoríficos 

17b) interações com os funcionários, que 

participam voluntariamente nos projetos 

sociais 

17c) interações com o poder público local, 

buscando a articulação de parcerias para o 

desenvolvimento de programas na área social 

17d) ações de investimento em sistemas de 

captação de emissões de particulados no 

processo de recebimento de grãos pelas 

fábricas 

17e) ações que objetivam desconstruir a 

imagem estigmatizada que as pessoas das 

comunidades fazem dos problemas 

socioambientais gerados pelas atividades 

frigoríficas 

Proposição 

18 

as ações e as 

interações da 

categoria 

'conviver 

com as 

comunidades 

próximas' 

estão 

produzindo 

efeitos para 

18a) a produtividade do trabalho, beneficiada 

pela redução dos níveis de absenteísmo e 

rotatividade dos funcionários que vivem nas 

comunidades contempladas nos projetos 

sociais 

18b) as condições ambientais e de 

infraestrutura das comunidades, com reflexos 

no bem-estar das pessoas 

18c) a imagem corporativa, que, influenciada 

positivamente pela atuação dos frigoríficos 

nas comunidades adjacentes, repercute na 

decisão de compra das pessoas a favor de 

produtos das marcas dessas empresas 

18d) a educação ambiental, foco de atuação 

de alguns projetos sociais 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

A inserção das empresas frigoríficas nas comunidades do seu 

entorno acontece por meio do desenvolvimento de projetos sociais. Nos 

frigoríficos, objetos empíricos da pesquisa, houve um arranjo de 

recursos para estruturar e sistematizar ações de influência nas 
comunidades próximas. Esses elementos encontram-se organizados na 

forma de uma equipe matricial designada para gerenciar os 

investimentos sociais, de um instituto responsável por empregar o aporte 

financeiro e de comitês, em cada unidade produtiva, incumbidos do 
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contato com as comunidades e da operacionalização das ações previstas 

nos projetos. Como estratégia de governança, os projetos são 

elaborados, em conjunto, entre os membros dos comitês de investimento 

da unidade e os representantes da comunidade, para serem, 

posteriormente, apreciados pelo instituto, que decide sobre a liberação 

dos recursos. A maioria dos projetos tem as pessoas, a cultura ou o meio 

ambiente como foco de atuação
73

. 

O envolvimento dos frigoríficos no desenvolvimento das 

comunidades próximas sedimenta-se com a participação voluntária de 

funcionários em ações centradas na melhoria do ambiente onde a 

empresa está inserida e que, não raramente, é o mesmo no qual eles 

vivem. Além da participação de funcionários em ações voluntárias junto 

à comunidade, é comum, segundo os gestores dos frigoríficos, que o 

poder público dos locais em que se situam as empresas manifeste 

interesse em estabelecer parcerias para o desenvolvimento de programas 

na área social. 

Embora os gestores não relacionem, diretamente, as ações em 

favor da convivência com as comunidades a retornos financeiros 

contabilizáveis na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, eles 

visualizam formas indiretas de benefício social (Quadro 37). Enquanto 

alguns deles qualificam os investimentos na comunidade como inviáveis 

economicamente e estratégias de imagem corporativa, outros têm 

convicção de que o retorno sobre o capital investido nas ações sociais é 

significativo, porém, de difícil mensuração, visto que os ganhos são 

indiretos e difusos. 

 
[...] cuidar das comunidades ao redor, não é uma 

coisa que reverte economicamente, é mais uma 

questão de imagem, é mais uma questão de ser 

bem visto pela comunidade. Economicamente, é 

bem provável que não valesse a pena investir esse 

dinheiro. É um desejo mais subjetivo da empresa 

querer ser bem vista mesmo (Kilo, U3). 

 

[...] é um dinheiro que o conselho coloca no 

instituto, só que ele não consegue medir o quanto 

                                                        
73

 São focos de atuação dos projetos sociais, por exemplo: separação seletiva do 

lixo; reciclagem; economia de água; economia de energia; construção de 

cisternas; reflorestamento; limpeza de cursos de água; jornais comunitários; 

acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais; cinemas e 

gincanas comunitárias; e, ações em creches. 
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de retorno tem isso aí; a gente sabe que tem 

retorno, e o retorno é muito maior que o dinheiro 

que eles colocaram, só que você não consegue 

mensurar em qual rubrica está entrando esse 

dinheiro, especificamente (Oscar, U4). 

    

Os frigoríficos necessitam de um contingente numeroso de 

trabalhadores, para tarefas que os exigem fisicamente. Ao investirem na 

melhoria das condições de meio ambiente e de infraestrutura das 

comunidades em que vivem os funcionários, os frigoríficos beneficiam-

se pelo controle dos níveis de rotatividade e de absenteísmo e, logo, pelo 

aumento da produtividade do trabalho. Ou seja, os frigoríficos fazem 

uma espécie de compensação aos funcionários pelo desgaste no 

trabalho, investindo em fatores que contribuem para o bem-estar deles 

quando em comunidade, com vistas a obterem retornos em 

disponibilidade e disposição para o trabalho. 

Há, também, ganhos de imagem corporativa a partir da atuação 

dos frigoríficos nas comunidades próximas. A influência positiva na 

imagem que as pessoas criam da empresa ganha expressão no momento 

da decisão de compra. Assim sendo, as pessoas dessas comunidades 

expressam seu reconhecimento por meio da compra de produtos das 

marcas dos frigoríficos promotores de projetos sociais. 

 
Quadro 37 - Efeitos produzidos pelas ações da categoria 'conviver com as 

comunidades próximas' 

Ação que deu 

origem ao 

efeito 

Fator de 

produção/ 

resultado ou 

externalidade 

impactado 

Efeito/ 

Consequência 

Referência que evidencia a 

relação entre ação e efeito 

Desenvolver 

projetos 

sociais, cujas 

ações são 

voltadas para a 

melhoria das 

condições de 

meio ambiente 

e de 

infraestrutura 

das 

comunidades 

em que vivem 

os funcionários 

Produtividade 

do trabalho 

 

Condições 

ambientais e de 

infraestrutura 

das 

comunidades 

Controle dos 

níveis de 

rotatividade e 

de absenteísmo 

dos 

funcionários; 

 

Bem-estar da 

população das 

adjacências 

dos frigoríficos 

"[...] o benefício social /.../ 

você não consegue 

contabilizar no DRE da 

companhia como retorno 

financeiro, mas você 

consegue contabilizar isso de 

uma forma indireta através de 

turnover de funcionários, 

questão de bem-estar da 

comunidade, /.../ absenteísmo 

de funcionários; você tem um 

turnover elevado e os 

frigoríficos é uma indústria 

que exige mão-de-obra 

bastante grande e o que 
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acontece é que o nível de 

trabalho que você coloca para 

essas pessoas, em muitos 

casos, é pesado /.../ então pra 

ti conseguir funcionários para 

muitas funções é complicado; 

então se o funcionário está em 

uma comunidade que é boa, 

que a empresa não está 

poluindo, que ela contribui 

com parquinho para o filho 

dele, contribui com a creche 

para deixar o filho dele 

durante o dia, que a esposa 

consiga trabalhar também, 

tudo isso são fatores que você 

não consegue colocar no DRE 

financeiro, mas que causam 

um impacto muito positivo 

para a unidade e para a 

comunidade onde ele está." 

(Oscar, U4). 

Desenvolver 

projetos 

sociais junto às 

comunidades 

próximas 

Imagem 

corporativa 

Influência 

positiva na 

decisão de 

compra das 

pessoas 

"[...] os comitês (de 

investimento social) estão 

ganhando força, a empresa 

está botando bastante dinheiro 

nisso, para começar a 

melhorar a imagem da 

empresa no entorno onde ela 

trabalha." (November, U4) 

"[...] o quanto que muda a 

vida das pessoas... esses 

projetos sociais que a empresa 

participa; e isso volta em 

forma de reconhecimento da 

comunidade. /.../ a 

comunidade, quando vai ao 

mercado comprar um produto, 

olha a marca... ela prefere." 

(Hotel, U2) 

Investir em 

sistemas de 

captação de 

emissões de 

particulados no 

recebimento de 

grãos pelas 

fábricas 

Condições 

ambientais das 

comunidades 

Minimização 

da poluição 

ambiental e do 

incômodo às 

comunidades 

próximas, 

causados pelos 

resíduos 

industriais 

"[...] na parte de recebimento 

de grãos, está sendo investido 

em sistemas de captação de 

emissão de particulados. /.../ 

então são investimentos que 

são feitos para melhorar as 

questões ambientais e o 

incomodo também à 

vizinhança, às comunidades 

que moram no entorno da 
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empresa." (Alfa, U1) 

Desenvolver 

projetos 

sociais junto às 

comunidades 

próximas 

Educação 

ambiental 

Contribuindo 

para a 

formação da 

consciência 

ambiental das 

pessoas 

"[...] nós estamos ajudando, 

através dos programas da 

fundação, a formar um 

consumidor mais exigente; a 

gente está preparando eles 

para uma sociedade diferente, 

porque a gente mostra para 

ele o cuidado com o meio 

ambiente, o cuidado com os 

recursos naturais, o 

envolvimento com a 

comunidade. Então, assim, 

essas gerações que a gente no 

futuro vai ver, é uma geração 

que vai cobrar um pouco 

mais." (Charlie, V1) 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Ademais das ações inerentes aos projetos sociais, os frigoríficos 

realizam investidas nas comunidades para desconstruir a imagem 

negativa sobre eventuais problemas socioambientais causados por suas 

atividades. Outra medida descrita pelos gestores como de impacto nas 

comunidades é o investimento em sistemas de captação de emissões de 

particulados no processo de recebimento de grãos pelas fábricas. Tais 

sistemas, enclausurados e automáticos, minimizam a poluição ambiental 

e o incômodo às comunidades do entorno, causados pelos resíduos 

industriais, antes emitidos na atmosfera. 

 
[...] teve que se desconstruir aquela imagem 

negativa, fazer todo um trabalho na comunidade 

para as pessoas entenderem que foi uma 

tecnologia moderna, mas que não se sabia lidar. E 

até tu convencer a sociedade, isso leva 1, 2 anos, 

mas a gente conseguiu convencer, conseguiu 

reverter o quadro, mas até isso teve todo um 

investimento que você teve que fazer (Charlie, 

V1). 

 

[...] tu recebe o grão, na hora que tu vai 

descarregar, sempre tinha fuga de particulados 

para o ambiente, porque toda aquela poeira do 

farelo de soja, do milho, casca de arroz, tudo isso 

gerava material particulado que tu acabava 



314 

 

perdendo. Então, hoje, os sistemas são todos 

enclausurados, tudo automático [...] (Alfa, U1). 

 

No que compete às circunstâncias condicionantes das ações de 

convivência com as comunidades próximas, a evolução da consciência 

ambiental das pessoas é nítida para os gestores dos frigoríficos, como 

também a dependência da formação dessa consciência em relação à 

educação. Instruídas por meio da educação ambiental, as pessoas têm 

intensificado a vigilância aos frigoríficos, despertando nesses a 

necessidade de estreitamento dos vínculos com as comunidades. 

 
[...] a consciência ambiental, de forma geral, 

evoluiu no Brasil; /.../ a educação ambiental já 

vem lá de baixo, e todo mundo sendo 

bombardeado, que é errado, que é errado. Então 

assim, há uma consciência sendo criada, que 

mundo eu vou deixar para os meus filhos e tal 

(November, U4). 

 

[...] em muitos casos, nós temos comunidades 

próximas que nós temos que entregar mais que a 

legislação para não incomodar a comunidade [...] 

(Oscar, U4). 

 

Nessa direção, os gestores entendem que os frigoríficos 

contribuem para a formação da consciência ambiental das pessoas por 

meio dos programas sociais corporativos, ou seja, eles estão ajudando a 

formar cidadãos/consumidores mais exigentes, aumentando as chances 

dos mesmos serem críticos à atuação das empresas nas questões 

ambientais e sociais. Assim, a educação ambiental, um dos focos dos 

projetos sociais desenvolvidos pelos frigoríficos, constitui-se em uma 

consequência dessas ações, conforme ratificado na parte final do Quadro 

37, bem como em uma causa do enrijecimento das exigências das 

comunidades do entorno das fábricas.  

 
Um dos nossos programas, muito reconhecido 

hoje, é a turminha da reciclagem, que trabalha 

com as crianças e, quando a gente trabalha com a 

criança, a gente está trabalhando com o futuro /.../. 

Se eu fosse extremamente seguidor de normas e 

de padrões, eu não precisaria estar gastando 

esforços com esse trabalho, e hoje a (nome da 
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empresa) despende pessoas, energia e recursos 

para isso (Papa, V5). 

 

Além da evolução da consciência da sociedade sobre a si mesma 

e o meio ambiente, o progresso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação tem moldado o ambiente no qual os frigoríficos se 

encontram envoltos. Nesse sentido, o uso de redes sociais tem feito com 

que a divulgação da ocorrência de problemas socioambientais ganhe 

uma dimensão além da que teria há alguns anos. 

 
[...] hoje, com questão de redes sociais, o que 

acontece: as pessoas divulgam muito as 

informações, a coisa propaga de uma maneira 

muito mais rápida, então você tem que trabalhar 

com as comunidades muito próximas (Oscar, U4). 

 

[...] uma coisa que evoluiu muito foi a questão de 

imagem, as pessoas ficaram mais conscientes em 

relação aos impactos ambientais; e a velocidade 

com que a notícia corre e quanto que isso pode 

prejudicar tua marca. Então assim, hoje, se tu tiver 

um derramamento, isso automaticamente está no 

facebook, no whatsapp, e todo mundo fica 

sabendo disso, dá um impacto tão grande na tua 

marca, que faz com que tu tenha que prevenir esse 

tipo de coisa; porque, há 10 anos, se acontecesse 

um derramamento lá no Mato Grosso, ninguém 

iria saber; ou iria saber, mas seria uma coisa 

muito... hoje em dia, se eu tiver um 

derramamento, uma reportagem, está no youtube, 

o cara já posta no facebook; então acho que a 

velocidade das coisas fez com que as empresas se 

mexessem em relação à questão de imagem 

(November, U4). 

 

Com o aumento do potencial de perdas relacionadas à imagem, os 

frigoríficos têm concentrado esforços para aproximarem-se das 

comunidades e, assim, mitigar o risco da ocorrência de eventos 

adversos. 
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4.3 CONDICIONANTES INTERNOS AO SISTEMA DE AÇÕES DE 

PRODUÇÃO VOLTADO À SUSTENTABILIDADE 

 

Este tópico pretende aclarar os condicionantes com os quais os 

grandes frigoríficos convivem no seu ambiente interno. Em 

conformidade com a grounded theory, esses elementos e as formas 

como se relacionam com a gestão de operações sustentáveis estão 

congregados em categorias, assim denominadas: 'comportamento e 

conhecimento técnico das pessoas' (4.3.1), 'comportamento dos gestores' 

(4.3.2) e 'condições do ambiente de produção e do ambiente de trabalho' 

(4.3.3). 

 

4.3.1 A influência do comportamento e do conhecimento técnico das 

pessoas na gestão da sustentabilidade em frigoríficos 
 

O grande dificultador, hoje, nas organizações, não 

é a parte técnica, eu acho que mais é a parte 

comportamental, de tratar as pessoas. Hoje a gente 

depende 96% das pessoas num ambiente de 

trabalho. E as pessoas elas são complexas, ora ela 

tá assim, ora ela tá assado, e aí você precisa ter 

gestores preparados pra saber lidar com essas 

adversidades das pessoas às vezes, como prepará-

las né? (Charlie, V1). 

 

Dentro da produção, as pessoas são um pouco 

mais complicadas; então, quem tem que 

influenciar são todos os que estão ao redor 

mesmo, dando o primeiro passo, mostrando o 

caminho e, às vezes, insistindo mesmo para que as 

coisas aconteçam [...] (Beta, O1). 

 

[...] nós temos diversos públicos dentro das 

plantas, desde aquela pessoa analfabeta, até aquela 

pessoa com mestrado, com doutorado; e, 

conforme o público, também há uma assimilação, 

uma aceitação maior em relação ao cuidado e 

como eu preciso participar dessa questão do 

cuidado ambiental. Então eu vejo que a questão 

cultural, a questão de escolaridade, elas impactam 

bastante. O que a (nome da empresa) faz hoje? Ela 

instiga através dos seus programas de qualidade, 

através dos seus treinamentos, através das suas 
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palestras, através das suas ações, motivar e 

mostrar um caminho de educação ambiental; mas 

claro, nós temos só 50% dessa parcela, os outros 

50% é ele querer; se ele disser assim: é tudo muito 

bonito, mas eu não quero; ninguém vai fazer ele 

fazer; então, o que eu percebo assim, que a 

mudança acontece... tem uma velha frase que eu 

gosto de citar às vezes que é: ninguém muda 

ninguém, ninguém muda sozinho; ...a mudança 

acontece quando há um encontro, então o que a 

gente faz é propiciar esse encontro; a gente 

começa a mostrar, começa a fomentar, e ele 

começa a gostar, e acontece (Papa, V5). 

 

As falas supramencionadas, dentre outras, chamaram a atenção 

para a dependência dos frigoríficos em relação ao comportamento e ao 

conhecimento técnico dos seus funcionários. Uma parte da 

personalidade das pessoas é intrínseca, mas a outra parte pode ser 

tratada pelas empresas de forma estratégica para ganhar rendimento no 

trabalho. Igual ênfase é dada ao preparo técnico das pessoas para por em 

prática o planejamento de produção e para lidar com as tecnologias. Das 

falas dos gestores, puderam ser depreendidas algumas características 

formadoras do comportamento e outras integrantes do conhecimento 

técnico dos funcionários, que, dependendo da forma como se 

apresentam nas atitudes e da forma como são moldadas pelas empresas, 

acabam influindo na gestão da sustentabilidade em frigoríficos. 

 
Quadro 38 - Propriedades do comportamento e do conhecimento técnico das 

pessoas e suas variações dimensionais 

CONDICIONANTES INTERNOS: 

COMPORTAMENTO E CONHECIMENTO TÉCNICO DAS PESSOAS 

Subcategorias Propriedades Variação dimensional 

a) 

Comportamento 

das pessoas 

a1) Comprometimento e 

motivação 
Acomodada 

Empenhada/ 

Participativa 

a2) Disposição para o 

trabalho 
Resistente Resiliente 

b) 

Conhecimento 

técnico das 

pessoas 

b1) Capacidade de 

operar 
Incapacitado Capacitado 

b2) Autonomia nas 

decisões 
Inconclusiva Resolutiva 

b3) Cumulatividade do 

conhecimento 

Disperso/ 

Fragmentado/ 

Difuso/Solúvel 

Consolidado/ 

Perpetuável 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 
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A primeira condição interna inerente aos funcionários diz respeito 

ao comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, determinado 

por fatores pessoais, tais como a motivação, o comprometimento e a 

disposição para o trabalho.  

Os gestores dos frigoríficos elevam a importância da motivação 

das pessoas no trabalho, segundo quem o engajamento dos funcionários 

no processo produtivo depende do quão motivados com o trabalho eles 

se sentem, bem como do quanto compartilham os valores e a forma de 

atuação da empresa. 

 
[...] às vezes, você tem um recurso financeiro 

exorbitante, mas você não tem motivação para 

fazer aquilo. E, às vezes, você não tem recurso, 

mas você tem motivação; então depende muito 

mais das pessoas, você precisa sensibilizar as 

pessoas, porque nem sempre é o recurso 

financeiro que você vai precisar para fazer aquela 

atividade ou aquela ação. Mas o financeiro ele 

conta bastante, porque ninguém faz só no amor e 

na raça (Charlie, V1). 

 

[...] o que faz com que as pessoas estejam 

engajadas é a motivação e elas terem alguns dos 

valores que também estão na nossa missão /.../ E 

aí você acaba envolvendo as pessoas para aquele 

teu objetivo maior que é a comunidade como um 

todo (Golf, V2). 

 

Outro dos fatores que compõem o comportamento das pessoas é o 

comprometimento com o trabalho, ao qual está condicionado o 

aproveitamento e o uso racional de recursos, segundo os gestores 

entrevistados. Os frigoríficos buscam o comprometimento dos 

funcionários por meio de bonificações. 

 
[...] ou a pessoa está comprometida, ou ela 

desperdiça um monte. E a gente não pode, hoje, 

desperdiçar nada, hoje tudo tem que ser 

aproveitado (Charlie, V1). 

 

[...] a gente tem programa de participação nos 

resultados; a empresa tem vários benefícios que 

ela oferece para os empregados, desde 

comemorações de aniversário até vale 



319 

 

alimentação, seguro de vida, UNIMED, vale 

racho; então assim, para fazer realmente com que 

a pessoa se comprometa com o trabalho, como se 

fosse dela (Charlie, V1). 

 

A disposição para o trabalho também é vista pelos gestores como 

fator que determina o comportamento das pessoas. Relativo a isso, os 

gestores descreveram atitudes de resistência das pessoas em fazer os 

procedimentos adequadamente, por vezes, não devidas à falta de 

entendimento, mas sim à insatisfação do funcionário em fazer sua tarefa. 

Nesses casos, os gestores gastam tempo e energia em cobranças, além 

de terem que lidar com recuos na intensidade do treinamento e com o 

iminente aumento da rotatividade. 

 
[...] a pessoa cometeu um erro, ela vai ser 

advertida, vai ser conversado, vai ser dada outra 

oportunidade; mas às vezes tu percebe que esse 

erro se repete, e não é porque ela não entendeu, 

porque ela não quer fazer (Alfa, U1).  

 

[...] acaba que o gestor da área perde muito tempo 

cobrando essas pessoas, que ela tem que fazer as 

coisas, como tem que acontecer; que ele não 

consegue às vezes fazer o treinamento com tanta 

intensidade como ele deveria fazer (Alfa, U1). 

 

Então, muitas vezes se aumenta a rotatividade de 

pessoas, porque se percebe que aquela pessoa ali 

não está a fim de fazer aquilo [...] (Alfa, U1). 

 

Ainda com relação ao comportamento das pessoas no ambiente 

de trabalho, cabe destaque para a capacidade de resiliência dos 

funcionários de gerações mais antigas diante de situações que requerem 

mudanças, enquanto que os funcionários de gerações mais novas 

manifestam reações de resistência ao cumprimento dos procedimentos e 

dos prazos e horários. 

 
[...] as gerações mais antigas que trabalham, você 

treina uma vez, você diz como tem que fazer, ela 

vai fazer daquela forma; precisou mudar, tu treina, 

ele vai fazer daquela forma, com a mudança (Alfa, 

U1). 
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As gerações que tão entrando agora, mais jovens, 

elas vêm sem maturidade, então elas têm 

dificuldade em cumprir procedimentos, em 

cumprir prazos, em cumprir horário [...] (Alfa, 

U1). 

 

Tais falas, quando tiveram suas propriedades e dimensões 

analisadas, suscitaram a subcategoria 'comportamento das pessoas' (item 

a, do Quadro 38), cuja construção conceitual resultou na proposição 19, 

qual seja: o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, 

determinado por fatores como a motivação, o comprometimento e a 

disposição para o trabalho, está condicionando a gestão da 

sustentabilidade no sistema de produção dos grandes frigoríficos. 

A segunda condição do ambiente interno, aderente aos 

funcionários, consiste no conhecimento técnico detido por eles. O 

conhecimento técnico acumulado com os anos de dedicação ao setor 

frigorífico e a capacidade dos funcionários de absorver e potencializar 

conhecimentos afetam o desempenho dos procedimentos operacionais e 

das tecnologias, bem como a capacidade de autonomia das pessoas para 

discernir sobre uma decisão a ser tomada.  

A capacidade de operar o sistema de produção é adquirida com o 

conhecimento técnico. O treinamento desponta nas falas dos gestores de 

frigoríficos como o meio utilizado para transmitir o conhecimento 

técnico aos funcionários. Assim sendo, são promovidos treinamentos 

periódicos em todas as áreas, com o fito de capacitar as pessoas para que 

realizem, adequadamente, os procedimentos operacionais e para que 

lidem bem com tecnologias novas, já que o funcionamento dessas 

últimas é condicionado ao preparo das pessoas. Há, também, um foco de 

concentração de treinamentos em saúde e segurança no trabalho e em 

meio ambiente. Servindo de apoio na tarefa de capacitar as pessoas, os 

gestores contam com uma equipe matricial de especialistas em 

sustentabilidade, a qual cabe, dentre outras funções, a de prover suporte 

técnico para todas as unidades produtivas. 

Outra capacidade esperada das pessoas é a autonomia nas 

decisões. Assim como os funcionários adquirem capacidades para 

desempenhar as operações produtivas, os gestores apostam nos 

treinamentos como forma de munir os funcionários de conhecimentos 
técnicos, para torná-los aptos a tomarem decisões autônomas, que 

refletem sobre as interlocuções entre o sistema produtivo e a 

sustentabilidade. Portanto, os frigoríficos objetivam, por meio dos 

treinamentos, formar equipes de alta performance, desenvolvendo nas 
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pessoas a capacidade de reconhecer os acontecimentos que se 

apresentam no cotidiano da produção, de avaliá-los com relação a sua 

pertinência ao contexto e de desencadear, imediatamente, ações 

corretivas ou preventivas. Porém, outra vez, os gestores referiram 

preocupações com a proatividade e a autonomia de pessoas de gerações 

mais novas. 

 
[...] as equipes que já tem uma certa maturidade, 

as pessoas mais velhas, elas conseguem trabalhar 

sozinhas, não precisa alguém monitorando. É uma 

equipe de alta performance, porque ela sabe o que 

tem que fazer, toma as decisões que precisa tomar, 

comunica o gestor de alguma anormalidade, mas o 

processo continua (Alfa, U1). 

 

[...] essa questão de gerações é um fator que as 

empresas começam a se preocupar, porque as 

equipes que antes trabalhavam sozinhas, hoje elas 

não trabalham mais (Alfa, U1). 

 

Destarte, desenvolver a capacidade da autonomia nas pessoas 

exige delas que detenham conhecimentos técnicos e que demonstrem 

maturidade e responsabilidade. 

Ainda sobre os treinamentos, a última das finalidades enunciadas 

pelos gestores é a de fazer frente à alta rotatividade da mão-de-obra e à 

manutenção do conhecimento. Os gestores acreditam que os 

treinamentos aos quais são submetidos os funcionários, mais 

incisivamente quando ingressam nos frigoríficos, possibilitam a essas 

pessoas apropriar-se do conhecimento acumulado e aplicá-lo para a 

criação de novas expertises. 

 
É treinar, treinar, treinar, treinar, porque a 

rotatividade dentro dessas empresas é grande, 

então entra uma quantidade e sai uma quantidade, 

todo mês é assim, pessoas novas chegando, 

pessoas saindo. Então, a única forma de tu 

conseguir gerir essa mudança de pessoas e que a 

informação se mantenha na ativa sempre, os 

procedimentos, é treinando (Alfa, U1). 

 

Com base na análise das menções ao conhecimento técnico das 

pessoas (item b, do Quadro 38), é possível afirmar que o conhecimento 
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técnico ao alcance dos funcionários repercute no desempenho das 

práticas e das tecnologias de produção e na capacidade de discernimento 

e de autonomia para agir no processo produtivo, o que se reflete na 

própria gestão da sustentabilidade no sistema produtivo dos grandes 

frigoríficos (proposição 20). 

 

4.3.2 A relação do comportamento dos gestores com a gestão da 

sustentabilidade nos frigoríficos 
 

[...] como eu estou há 24 anos (no frigorífico), a 

gente trabalha e convive com a diretoria, com os 

gestores, eu acho que todo mundo tem um 

pouquinho essa preocupação de usar hoje os 

recursos naturais, econômicos e sociais, sempre 

pensando num olhar lá na frente, de como que a 

gente vai estar daqui a 10, 15, 20, 30 anos 

(Charlie, V1). 

 

A fala de abertura do tópico foi escolhida para ilustrar a relação 

entre os estados subjetivos dos gestores e a gestão da sustentabilidade 

nos frigoríficos. Como essa, tiveram várias outras falas que dão a 

entender que a forma como o gestor se porta perante os funcionários e se 

refere a questões ligadas à sustentabilidade pode reverberar no 

tratamento que recebem os recursos produtivos, valorizando uns em 

detrimento de outros. Diante das evidências nesse sentido, discerniram-

se propriedades do comportamento dos gestores, que, quanto mais 

desenvolvidas, tendem a facilitar a gestão da sustentabilidade no sistema 

de produção. 

 
Quadro 39 - Propriedades do comportamento dos gestores e suas variações 

dimensionais 

CONDICIONANTES INTERNOS:  

COMPORTAMENTO DOS GESTORES 

Subcategorias Propriedades Variação dimensional 

c) Comportamento 

dos gestores 

c1) Posição Dispersor Mobilizador 

c2) Comunicação 
Segmentada/ 

Truncada 

Socializada/ 

Fluida 

c3) Estilo Controlador Orientador 

c4) Visão de 

sustentabilidade 

Reativa/ 

Conformista 

Proativa/ 

Vanguardista 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 
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Na percepção dos gestores de frigoríficos, é esperada deles, 

enquanto líderes, uma posição capaz de instigar, diariamente, o 

envolvimento de todos os funcionários no desafio de contribuir para a 

consolidação da sustentabilidade no âmbito dos processos produtivos. 

Nessa linha, ganha importância o papel dos gestores designados para 

mediar o processo de execução do planejamento de produção, cuja 

principal aptidão necessária para o sucesso dessa transição estratégico-

operacional é a facilidade de diálogo tanto com a alta administração 

quanto com o chão-de-fábrica. 

 
O que eu acho muito importante é esse 

envolvimento das pessoas, porque não tem como 

ter um discurso na alta administração, sem 

envolver quem vai fazer. Às vezes, a gente 

esquece quem vai realizar na prática o programa... 

são as pessoas que estão geralmente no chão-de-

fábrica; daí para cima é discurso, são leis, é parte 

burocrática, mas quem vai realizar mesmo é o 

chão-de-fábrica; então esse envolvimento é 

fundamental. Desde a criação de novas normas 

internas, isso é fundamental, porque a realidade é 

muito diferente do que tu pensa o dia-a-dia. Então, 

eu acho que para continuar sendo sustentável, para 

continuar com essa cultura, para continuar sendo 

um pilar, o envolvimento do chão-de-fábrica é 

fundamental, das pessoas, de como é que 

funciona, de equipes multidisciplinares para dizer: 

isso pode, isso não pode, isso tem que ser assim, 

isso tem que ser assado. Então, esse envolvimento 

precisa ser continuado (Hotel, U2). 

 

[...] quando a gente conversa com diferentes 

níveis operacionais, eu acho que a (nome da 

empresa) tem uma política muito séria nesse 

sentido: está sendo preparado o fulano para ser o 

encarregado do setor, quais são os pré-requisitos 

que ele precisa ter? Ele tem condição de gerenciar 

uma equipe? Ele sabe como se comportar de 

maneira adequada em uma reunião em grupo? Ele 

está preparado para gerenciar conflitos? (Quebec, 

V5). 

 

Uma forma de congregar as pessoas em torno de um objetivo 

parte da habilidade dos gestores em reconhecer e canalizar o potencial 
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dos funcionários para perceber oportunidades de melhoria. A 

proximidade com o fazer propicia aos funcionários, alocados nas 

unidades produtivas, maior sensibilidade para identificar problemas e 

alternativas. 

 
[...] algo que você no dia-a-dia às vezes não 

percebe, a pessoa que está lá todo dia fazendo, 

enxerga, às vezes ela tem a solução ali com uma 

pequena mudança (Alfa, U1). 

 

Quem está na fábrica, quem está lidando no dia-a-

dia, percebe muito mais do que quem está por fora 

(Beta, O1). 

 

Nos frigoríficos pesquisados, a formação de grupos de 

funcionários para proporem melhorias, sob a supervisão de gestores, já 

se encontra instrumentalizada. Essas equipes reúnem-se, 

periodicamente, para estudar os processos produtivos, levantar 

necessidades e oportunidades de melhoria e projetar a operacionalização 

das mesmas. Ocorrência de desperdícios, produtividade na produção, 

questão ergonômica e interações com o meio ambiente são exemplos de 

alvos de atuação das equipes de funcionários. 

 
[...] a gente tem grupos de melhoria contínua, são 

vários grupos que se formam dentro da produção, 

tem o supervisor, e eles trabalham em cima do que 

eles acham que se pode melhorar /.../ na desossa, 

eles já criaram várias ferramentas, porque eles 

queriam que fosse diferente, que seria mais fácil 

para eles, então eles criaram. No vácuo também já 

aconteceu. No abate também foi super útil, eles 

mesmos criaram, fizeram todo o orçamento; 

realmente melhorou muito, fica mais rápido, fica 

mais fácil, fica mais econômico, /.../ claro que são 

trabalhos que demoram 2 ou 3 meses, às vezes, 

até 6, e que passam por todos os setores da 

unidade para saber se é viável ou não; eles tem 

que provar que aquilo é importante, que aquilo vai 

funcionar, e que a empresa é capaz de arcar com 

aquele custo [...] (Beta, O1). 

 

Como os frigoríficos alcançam resultados econômicos em função 

das melhorias sugeridas pelos funcionários, os ganhos com essa origem 
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são divididos entre a empresa e quem as idealizou. Bonificam-se, assim, 

os funcionários que propuseram e implementaram melhorias, bem como 

se bonifica o gestor, pelas melhorias atribuídas aos funcionários sob sua 

responsabilidade. Ademais, o envolvimento nos grupos é considerado 

como critério para a promoção de cargos. Tais benefícios individuais 

têm por pretensão incentivar a continuidade do melhoramento produtivo 

dos frigoríficos.   

Ainda nessa linha, os gestores são recompensados 

financeiramente na proporção do alcance de metas e de indicadores de 

PmL, o que os leva a congregar os seus subordinados sob o argumento 

de que ao contribuir para os resultados corporativos, eles estão 

angariando resultados para si próprios. Desta maneira, os gestores fazem 

uso da compensação financeira como instrumento de incentivo para 

mobilizar os funcionários em torno da gestão da sustentabilidade no 

processo produtivo dos frigoríficos. 

 
[...] se a unidade não atingiu o indicador, isso vai 

influenciar no pagamento do PPR, então as 

pessoas têm essa consciência de que elas precisam 

ajudar para elas ter resultado [...] (Charlie, V1). 

 

[...] se eu não entregar o resultado de efluente das 

unidades no final do mês, eu tenho um indicador 

chamado índice de conformidade ambiental que 

vai cair, e o meu bônus é em cima de um 

indicador; então é muito palpável, se eu não 

atender o resultado de meio ambiente, eu fico sem 

bônus, eu posso ser mandado embora; então é um 

negócio muito rígido, muito firme (Oscar, U4). 

 

Além do posicionamento dos gestores quanto a envolver os 

funcionários, a comunicação é outra das características fulcrais do 

comportamento dos gestores, vindo a refletir na sustentabilidade das 

operações. 

Há, nessa questão da comunicação, a divulgação das melhorias 

idealizadas pelos funcionários, em um primeiro momento, para a 

unidade produtiva e, posteriormente, para a empresa. Em seminários, os 

grupos de funcionários apresentam as melhorias realizadas, sendo 

algumas delas selecionadas e levadas ao conhecimento de toda a 

companhia. Além desse fluxo de informações no sentido das fábricas 

para a alta administração, o repasse e a demanda de informações no 

sentido contrário também são significativos. Assim, os gestores de topo 
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divulgam os resultados consolidados para os funcionários, bem como 

solicitam informações aos gestores das unidades sobre a situação das 

questões internas e das de terceiros (p. ex., dos produtores), em especial 

sobre as de cunho ambiental. Encontraram-se, portanto, indícios nas 

falas, tanto de gestores de linha quanto de gestores de topo, com base 

nos quais o intercâmbio e a integração de informações entre o 

operacional e o corporativo revelam-se nítidos e intensos, favorecendo 

diagnósticos e decisões mais céleres e assertivos. 

 
[...] se tu perguntar para qualquer analista de meio 

ambiente (das unidades): quais são os teus 

indicadores? Ele vai ter na ponta da língua; e se 

você quiser buscar informação aqui no nosso 

corporativo, você consegue saber como que está a 

estrutura, como que está o resultado de meio 

ambiente de cada uma das empresas (November, 

U4). 

 

O confronto com situações controversas relacionadas com a 

sustentabilidade é constante no sistema de produção dos frigoríficos, e a 

forma com que os gestores abordam essas questões é colocá-las em 

discussão, com a diretoria e as várias áreas da empresa, e comunicá-las 

aos envolvidos externos, para chegarem a uma solução conjunta. A troca 

de experiências e de conhecimentos entre empresas do setor é mais um 

dos canais de comunicação usados pelos gestores dos frigoríficos. 

 
[...] a gente está com algum problema, reúne e 

pergunta o que vai fazer; o nosso trabalho aqui 

(corporativo) é dar solução; e a gente é bem 

transparente com o órgão, se tem um problema, a 

gente avisa - estou com um problema, protocola, 

vai atrás da solução e informa o que foi feito 

(Juliet, V3). 

 

[...] a gente acaba conversando com pessoas de 

outras empresas, como aqui na região tem vários 

outros frigoríficos [...] (Alfa, U1). 

 

Quando nos procuram, nós recebemos e trocamos 

figurinha com eles. Eu acho que é bem tranquilo 

nessa área. /.../ os departamentos técnicos até é 

mais fácil de trocar figurinha... deixa a 
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competitividade lá para o mercado, deixa para o 

consumidor [...] (Foxtrot, V2). 

 

O estilo é a terceira propriedade comportamental associada aos 

gestores. Quando o gestor assume um estilo orientador, seu tratamento 

para com os funcionários é mais no sentido de acompanhar a 

consecução das rotinas operacionais. Sendo assim, o gestor acompanha 

a adaptação dos novos funcionários à função, bem como o cumprimento 

dos procedimentos pelos mesmos. Caso não se adapte, o funcionário é 

realocado em outra tarefa ou setor. 

 
[...] é feito um acompanhamento, no primeiro ano 

que a pessoa está na empresa, a cada 4 meses, ela 

passa por treinamentos, para ver como ela está na 

empresa, se tá se sentindo bem, se ela está 

cumprindo os procedimentos; então, tem todo um 

formulário, a gente vai acompanhando eles [...] 

(Alfa, U1). 

 

[...] você não se adaptou nessa tarefa? Vamos 

partir para outra; então vamos transferir de área, 

setor, turno, onde a gente achar que pode encaixar 

essa pessoa; aí tu faz mais uma avaliação; se não 

der certo, dai infelizmente tu não tem o que fazer 

(Alfa, U1). 

 

O comportamento dos gestores no estilo de tratamento 

despendido aos funcionários encontra expressão, ainda, no trabalho da 

temática da sustentabilidade com o pessoal do chão-de-fábrica, na 

apresentação dos aspectos ambientais aos novos funcionários e no 

acompanhamento do cumprimento das questões ambientais por todos os 

funcionários. O estilo do gestor ganha importância na forma com que 

aborda a sustentabilidade com os funcionários das fábricas, pois a 

maioria tem limitações para compreendê-la conceitualmente, exigindo 

sensibilidade dos gestores para explicá-la por meio de demonstrações 

práticas, que despertem a consciência dos funcionários para o assunto. 

 
[...] quando a pessoa chega, ela fica 3 dias em 

integração, então ali ela conhece tudo, inclusive 

todas as questões ambientais da empresa (Alfa, 

U1). 
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[...] eles colocaram um baita de um lixo na nossa 

frente e disseram: olha, pensa se tudo isso daqui 

ficasse espalhado por aí, sem destino nenhum; 

então eles quiseram mesmo chocar a gente [...] 

(Beta, O1). 

 

[...] tem que estar no sangue do cara que está no 

chão-de-fábrica. Se tu perguntar o que é 

sustentabilidade, ele não vai saber, mas ele vai te 

explicar os programas, ele vai incentivar o que 

tem de sustentabilidade dentro da empresa [...] 

(Hotel, U2). 

 

Em suma, a posição, a comunicação e o estilo emergiram da 

análise dos dados empíricos sob a forma de propriedades e dimensões da 

subcategoria 'comportamento dos gestores', sendo que a proposição 21 

enuncia sua relação com a gestão da sustentabilidade, nos seguintes 

termos: a gestão da sustentabilidade praticada nos frigoríficos está sendo 

interferida por propriedades do comportamento dos gestores para com 

os funcionários, de modo que: uma posição mais mobilizadora instiga o 

envolvimento dos funcionários no alcance de melhorias e de resultados 

corporativos; uma comunicação mais fluida e interativa contribui para a 

uniformidade das informações entre os envolvidos e para o uso assertivo 

das mesmas; e, um estilo mais orientador faz com que os funcionários 

assimilem melhor as tarefas designadas e tomem consciência que podem 

contribuir com a sustentabilidade da atividade por meio de atitudes 

rotineiras. 

A visão de sustentabilidade é mais uma característica do 

comportamento dos gestores, remetendo a uma forma de pensamento, 

ora reconhecida como um valor intrínseco, ora aflorada por uma 

obrigação legal ou moral. O modo pelo qual essa propriedade 

comportamental dos gestores emergiu dos dados empíricos difere do 

utilizado para identificar a percepção deles quanto à sustentabilidade 

(vide Quadro 24, do item 4.1). A referida percepção foi obtida por meio 

de uma abordagem direta (descreva o significado de sustentabilidade 

para a empresa), enquanto que a visão de sustentabilidade foi sendo 

descoberta no decorrer da análise dos dados, esparsadamente distribuída 
nas falas dos gestores. 

Desta forma, os gestores de frigoríficos partilharam ideias sobre 

questões como a mentalidade e os parâmetros que servem de referência 

para projetar as atividades no tempo, o retorno sobre os investimentos 

de cunho social e ambiental, a iniciativa de empreender ações voltadas à 
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sustentabilidade, a participação da empresa no desenvolvimento local e 

a viabilidade das atividades agropecuárias exercidas pelos produtores, 

aspectos que denotam uma visão ligada à sustentabilidade. Interessante 

frisar que o comportamento dos gestores, nas propriedades que 

acabaram de ser apresentadas – posição, comunicação e estilo, manteve-

se mais próximo ao extremo positivo da variação dimensional, ao passo 

que, na visão de sustentabilidade, o comportamento oscilou da 

perspectiva reativa para a proativa.  

Na visão de sustentabilidade dos gestores, a projeção das 

atividades do frigorífico a longo prazo vem sendo feita de forma mais 

consciente e sustentável, fruto de um preparo da gestão para tratar da 

relação de causa e efeito entre as ações presentes e suas implicações 

futuras. Outro fundamento dessa visão encontra-se na consciência da 

permanente necessidade de atualização e de melhoria das operações para 

acompanhar as mudanças sociais. Não encarar as mudanças sociais 

como uma barreira, e sim buscar alternativas para adaptar o sistema de 

produção às mesmas, o mais rápido possível, é um desafio que os 

gestores se colocam. 

 
[...] é uma mudança de gestão, é um olhar mais 

estratégico de você pensar. A gente sempre 

pensou a longo prazo, mas eu acho que agora você 

pensa a longo prazo mais consciente, porque 

houve um preparo da gestão dentro da empresa de 

você enxergar lá na frente. Sempre se teve essa 

preocupação, só que hoje eu acho que a gente está 

mais firme e mais consciente da onde se quer 

chegar. E, para chegar lá, se precisa buscar 

resultados, desenvolvimento econômico, social, 

tem que estar preocupado com o meio ambiente 

(Charlie, V1). 

 

Eu fico muito feliz que, em 20 e poucos anos de 

carreira, eu consegui ver uma mudança muito 

grande nisso. Então, as gerações que estão vindo 

/.../ são pessoas assim que tem uma visão muito de 

causa e efeito, relação, conseguem ter essa coisa 

muito forte, muito vívida, de relações - oh, se eu 

fizer isso aqui, vai causar problema lá na frente, 

por causa disso aqui que não pode ser e tal; 

diferente de muita gente (Oscar, U4). 
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[...] com essa evolução que a gente está tendo na 

sociedade, a gente vai ter que sempre fazer coisas 

novas, não dá para pensar que agora a gente tem 

tudo, que aí deu e pronto. /.../ Sempre tem o que 

melhorar. Eu acho que a gente sempre tem que 

buscar coisas novas, sempre tem que ficar atento 

ao mercado (Charlie, V1). 

 

[...] o nosso sistema de produção de alimentos não 

vai mudar, o que eu quero dizer? Você como 

consumidora, tu vai amanhã comer uma linguiça 

da (nome da empresa), tu não quer ver um 

pedacinho de esmalte quando cortar a linguiça; 

não vai mudar o fato de nós termos uma 

preocupação com saúde alimentar, então nós 

nunca vamos poder permitir celular dentro da 

fábrica, que as pessoas venham trabalhar com 

esmalte; poxa vida, hoje tu falar com um rapaz de 

21 anos, dizendo que ele não pode usar celular no 

ambiente de trabalho... o que nós fizemos? 

Criamos um wi-fi na área de descanso e um local 

no vestiário para ele guardar no armário seu 

celular; /.../ eu não crio esse conflito da geração; 

não tem como dizer que eles não vão usar o 

celular hoje, mas também não adianta eu dizer que 

na indústria de alimentos eu vou poder permitir o 

uso de celular, não posso, não tenho como, é uma 

questão da minha maneira de fabricar /.../; eu vou 

dar um exemplo para as meninas, /.../ para uma 

menina fazer a unha toda sexta-feira e tirar no 

domingo é caro; então, um benefício para as 

meninas, é um vale salão; uma menina de 21 anos 

vai valorizar muito mais isso, /.../ do que talvez 

um outro benefício... poder ter meu filho no plano 

de saúde, ela não tem filho /.../; então, ela não 

valoriza isso, ela valoriza de fazer a unha no final 

de semana. Nós temos que nos adaptar a isso, e 

como que a gente se adapta e a velocidade, eu 

acho que faz a diferença (Quebec, V5). 

 
Houve falas certificando que se está no percurso de uma 

gradativa mudança de mentalidade dos dirigentes de frigoríficos em prol 

da sustentabilidade. Entretanto, a tomada de consciência da maioria 

dessas pessoas não se dá pelo impacto socioambiental em si, e sim 



331 

 

quando sofrem com as penalidades de sua má conduta. A sensibilização 

dos decisores, sobretudo de gerações mais antigas, para a importância da 

sustentabilidade no sistema produtivo já vinha se estabelecendo após 

embates com questões ambientais e, mais recentemente, tem sido 

reforçada pela advertência emanada da crise de integridade por que 

passa o Brasil. 

 
[...] a empresa, no passado, ela apanhou bastante 

nas questões ambientais, então ela mudou a 

mentalidade (Alfa, U1). 

 

[...] o que não se aprende por amor, se aprende por 

dor. E, eu acho que a dor foi muito importante nas 

companhias. /.../ os grandes investidores, com 

mais de 40 anos, o pessoal é muito mais na 

questão da dor mesmo, não adianta chegar para o 

cara e falar do aquecimento global... tem um 

impacto... tu vai explicar um monte de coisas para 

o cara... o cara está pouco se lixando; ele só vai se 

ligar na hora que bater uma onda na casa de praia 

dele e destruir a casa, ou a hora que chegar um 

promotor e falar para ele: amigo, negócio é sério, 

próxima vez que tiver que falar contigo, vou 

trazer uma algema; aí o cara muda de figura, 

infelizmente é assim. /.../ Infelizmente, a 

consciência da grande maioria das pessoas não 

está ligada muito à questão do impacto ambiental 

em si (Oscar, U4). 

 

[...] ainda, a maior prioridade é a produção; e 

somente quando as empresas são cobradas, é que 

passam a ver com outros olhos as questões 

ambientais (Echo, O1). 

 

Alguns trechos das falas dos gestores comportam diferentes 

visões sobre os investimentos sociais e ambientais. Em uns, não se 

questiona a existência, nem a dimensão, do retorno econômico sobre tais 

investimentos, somente o tempo que leva para ocorrer o retorno. A 

percepção do tempo de retorno é relativa, dependendo da área em que 
atua o gestor, podendo variar de imediata, para gestores da produção, a 

longo prazo, para gestores financeiros. Já em outros, desacredita-se o 

retorno sobre os recursos investidos, principalmente, em conformidade 

ambiental, sendo vistos, simplesmente, como custos. 
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[...] do meu ponto de vista, o investimento ele traz 

retorno. Ele não é um retorno imediato; quem 

trabalha na área de contabilidade, controladoria, 

financeiro, quer um resultado, às vezes, imediato, 

porque é o dinheiro, o capital; mas o resultado 

vem a longo prazo. O resultado na área social, na 

área ambiental, você colhe frutos a longo prazo, 

porque não é uma coisa que você faz hoje e ele 

vai dar o resultado. /.../ Talvez alguém de outra 

área vai te dizer o contrário, mas é que são visões 

diferentes; então o cara que trabalha na produção 

vai dizer que o impacto é imediato, mas tem 

alguns que vão dizer que não, que é a longo prazo. 

Mas é uma coisa que não tem como ficar sem 

(Charlie, V1). 

 

[...] vamos desenvolver produtos sustentáveis, 

vamos fazer reúso de 100% da água... não traz 

retorno, por que eu vou fazer? (November, U4). 

 

[...] hoje eu vejo que a gente é muito mais 

motivado por uma questão legal, do que por uma 

questão ideológica, porque se fosse colocar na 

ponta do lápis, se não tivesse uma cobrança 

legal/cobrança da sociedade, não seria viável ser 

sustentável, do meu ponto de vista. /.../ o tu ser 

sustentável custa mais caro e não traz o retorno 

que deveria trazer [...] (November, U4). 

 

[...] quando você enxerga o ambiental dentro de 

uma indústria, ele é custo, simplesmente custo [...] 

(November, U4). 

 

Tomar a iniciativa de ações no sistema de produção, condizentes 

com a sustentabilidade, demonstra uma visão de vanguarda dos gestores 

e um comportamento típico das empresas líderes em seus setores de 

atuação. Foram vários os relatos de iniciativas tomadas nesse sentido, 

tais como: implantação de programas, busca por novas tecnologias e por 

procedimentos mais elaborados, desenvolvimento das raças de animais e 

investimento em pesquisa e inovação. 

 
[...] em 1994, nem se falava em sustentabilidade, e 

a gente já implantou o programa de reciclagem 

dentro da (nome da empresa) [...] (Charlie, V1). 
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[...] a gente se perguntava: como é que esse 

programa nasceu há 20 anos? No começo nasceu 

por uma exigência, exigência de separação dos 

resíduos e de dar uma destinação correta; mas ele 

também nasceu pela mentalidade, pela visão de 

um gerente corporativo que tinha na época, da 

área de engenharia, que ele via que a gente tinha 

muita geração de resíduo e que poderia dar um 

destino adequado, muito além de ganhar dinheiro 

com isso [...] (Papa, V5). 

 

[...] cada empresa é uma empresa, usa suas 

tecnologias de acordo com a visão dos seus 

gestores; alguns são mais tecnológicos, buscam 

novidades para o processo (Papa, V5). 

 

Um dos projetos, por exemplo, que é a energia 

solar em aviários, é um projeto do presidente; ele 

que está levando a frente, ele que está olhando 

para isso e dizendo: pesquisem, pesquisem gente, 

um dia a energia solar vai ser mais barata e nós 

queremos estar a frente disso; então nós temos 

aviários com energia solar no Brasil em fase de 

teste já há 2, 3 anos [...] (Lima, U4). 

 

Investir em conhecimento, nas pessoas, /.../ isso 

para nós é oportunidade de se manter ao longo do 

tempo. Os inovadores geralmente colhem bons 

frutos por adotarem essa postura. Eu posso ser 

uma empresa seguidora, mas posso ser uma 

empresa inovadora. Nós temos muitas situações 

em que somos empresa inovadora e colhemos 

bons brutos por isso (Lima, U4). 

 

Os gestores manifestaram, em suas falas, responsabilidade pelo 

desenvolvimento das comunidades e das cidades onde a empresa está 

inserida, visto que a presença da indústria frigorífica movimenta a 

economia local e promove relações sociais. Os projetos desenvolvidos 

junto às comunidades é a forma de iniciativa tomada pelos frigoríficos 
para contribuir com o desenvolvimento local. Ainda sobre o que pensam 

os gestores quanto às interlocuções sociais permeadas pelos frigoríficos, 

merece destaque a associação feita entre a presença de atividade 

econômica das agroindústrias e o desenvolvimento no meio rural. Nessa 
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relação, condiciona-se o desenvolvimento de certas regiões à produção 

animal e à transformação de grãos em carne e leite. 

 
[...] não é uma coisa que foi imposta para a (nome 

da empresa), e sim a necessidade de estar 

contribuindo onde ela está inserida, tanto a 

questão ambiental quanto social e, 

automaticamente, a econômica acontece (Golf, 

V2). 

 

Esses projetos, a gente trabalha com eles juntos, 

desenvolvendo, indo até as comunidades, vendo 

no que eles têm mais necessidade, para tentar 

buscar essas melhorias para eles. /.../ E também 

essa parte de desenvolvimento dos líderes 

comunitários, para que eles também tenham como 

seguir buscando recursos para a comunidade, a 

parte jurídica, a parte financeira, tudo isso a 

empresa trabalha com eles (Alfa, U1). 

 

[...] quem que está ganhando dinheiro no interior? 

Quem está ficando no interior, senão os caras que 

tem suínos, que tem gado de leite integrado, que 

tem frango integrado, que tem peru integrado; 

quem está ficando no interior nas propriedades 

pequenas e médias? É isso que a gente tem que 

olhar. /.../ onde estão os maiores IDH
74

s? Onde 

tem frigorífico, onde tem aquilo que os ideólogos 

da esquerda acham que é uma coisa complicada. 

/.../ Então é muito marcante, e nós mostramos isso 

para os nossos integrados e a gente mostra para o 

pessoal do mercado; então isso aqui é uma rede de 

desenvolvimento rural impressionante quando 

você tem esses negócios (Mike, U4). 

 

Em diversos momentos nas conversas com os gestores, notou-se a 

preocupação em relação ao sustento do produtor no campo. Existe, da 

parte deles, uma clara intenção de contribuir para a melhoria das 

condições em que os produtores mantêm suas atividades, pois 
subjacente a isso está o entendimento de que, quanto mais sustentáveis 

forem as práticas utilizadas pelos produtores e quanto mais satisfeitos 

estiverem com o negócio de criação de animais, melhor será a qualidade 

                                                        
74

 Índice de Desenvolvimento Humano. 
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da matéria-prima que chega nos frigoríficos. Em algumas falas, os 

produtores são colocados em primeiro plano e reputados como 

imprescindíveis para a existência dos frigoríficos, sendo o propósito 

dessas empresas o de agregar valor à matéria-prima produzida no 

campo. 

 
Então, hoje, nós estamos nesta linha, tentando 

fazer com que as empresas rurais sejam 

sustentáveis, permaneçam no mercado; mas não 

apenas fiquem lá, mas que as pessoas que vivem 

lá no campo tenham qualidade de vida, ganhem 

também o seu dinheiro, se sintam bem lá e 

estejam lá por opção, porque querem ficar lá e 

querem permanecer. O que isso traz para dentro 

do frigorífico? Um produto de melhor qualidade, 

porque quando as pessoas fazem o que gostam, 

elas fazem bem feito, elas cuidam com carinho, os 

resultados aparecem (Índia, V3). 

 

[...] se os agricultores não vão bem, não vai ter 

presunto para vender; se os agricultores não forem 

bem, não vai ter frango para exportar, simples 

assim. /.../ Então, sustentabilidade para nós é isso: 

os agricultores têm que ir bem, têm que crescer, 

têm que ganhar dinheiro, não podem sair da 

atividade, porque assim a cadeia se fecha (Mike, 

U4). 

 

[...] se não existir o produtor no campo, não vai 

existir o produto e não vai ter por que existir a 

empresa /.../ nós só existimos para que? Para dar 

valor para aquela matéria-prima que o produtor 

está produzindo no campo; o produtor produz e a 

empresa transforma isso num produto de valor 

agregado (Foxtrot, V2). 

 

Outra ideia de parte dos gestores entrevistados é que, dependendo 

da natureza jurídica, o frigorífico precisa despender mais ou menos 

recursos para incorporar a sustentabilidade. A explicação dada por eles 

para a diferença na intensidade de esforços foi que determinados 

frigoríficos têm, por exemplo, uma atuação social mais intensa e uma 

preocupação maior com o sustento do produtor no campo, devido à 
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sustentabilidade ter sido pautada já na sua constituição. Segundo esses 

mesmos gestores, ao crescer, a empresa não pode perder a essência. 

 
[...] essa essência, esse olhar para o produtor; esse 

olhar para o empregado como um ser participante; 

essa questão da preocupação com a qualidade, por 

mais que, às vezes, o mercado não está dando 

resultado, mas não tirar a qualidade do produto, 

porque aí o consumidor vai perceber isso; acho 

que isso a empresa não pode perder jamais 

(Charlie, V1). 

 

Nesse contexto, surgiu uma relação entre a visão de 

sustentabilidade dos gestores e a gestão de operações sustentáveis, 

manifesta por meio da proposição 22: o que compõe a visão de 

sustentabilidade dos gestores, e a relevância com que esse conteúdo é 

tratado, interfere na alocação dos recursos produtivos e, 

consequentemente, na gestão da sustentabilidade no sistema de 

produção dos grandes frigoríficos. 

 

4.3.3 Revisitando o objeto empírico: características do ambiente de 

produção e de trabalho nos frigoríficos 

 

Embora já tenha sido feita, nos capítulos anteriores, uma breve 

caracterização do objeto empírico, demonstrando o que se tem 

convencionado sobre o setor em questão, as conversas com os gestores 

forneceram detalhes, alguns desconhecidos até então, sobre o ambiente 

de produção e o de trabalho nos frigoríficos, de modo que esse tópico 

oferece uma caracterização do objeto empírico fundamentada em 

descobertas no campo. 

 
[...] algumas coisas da produção de alimentos, a 

gente tem que entender que são inerentes ao 

processo /.../ então, a gente precisa amadurecer 

nisso; entender o que se quer com o termo 

(sustentabilidade), medir esse equilíbrio de acordo 

com a condição de cada empresa, com a natureza 

da atividade [...] (Quebec, V5). 

 

Apresenta-se, no Quadro 40, um conjunto de propriedades que é 

característico das atividades produtivas da indústria frigorífica e do 

trabalho nos frigoríficos de carne. Os gestores entrevistados dessas 
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empresas pronunciaram-se a respeito de cada um desses condicionantes, 

qualificando-os, o que, de acordo com a nomenclatura sugerida pela 

grounded theory, vem a constituir as dimensões das propriedades 

sinalizadas. 

 
Quadro 40 - Propriedades dos ambientes de produção e de trabalho e os 

adjetivos a elas atribuídos 

CONDICIONANTES INTERNOS: 

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE PRODUÇÃO  

E DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Subcategorias Propriedades 
Adjetivos usados pelos gestores para 

referir as propriedades 

d) Condições 

do ambiente 

de produção 

d1) Volume de 

recursos 

naturais 

"enormes quantidades de recursos 

naturais" (Alfa, U1); 

"muita água, muita, infinita água mesmo", 

"muita energia" (Beta, O1);  

"nas nossas diversas atividades, existe 

muito consumo de água" (Papa, V5) 

d2) Carga de 

rejeitos e de 

dejetos da 

indústria 

"tem um impacto ambiental bastante 

significativo" (Oscar, U4) 

d3) Cadeia de 

produção viva 

"quando tu trabalha com ave ou com 

qualquer tipo de animal vivo é complexo" 

(Alfa, U1); "nossa matéria-prima é super 

instável, num dia tem, no outro dia não 

tem" (Beta, O1) 

d4) Nível 

tecnológico 

dos frigoríficos 

em 

comparação ao 

de frigoríficos 

estrangeiros 

"É equivalente" (Kilo, U3); 

"hoje, o que a gente faz aqui, é o que a 

maioria dos países fazem" (November, 

U4); 

"O nível tecnológico não muda muita 

coisa, é muito similar." (Golf, V2) 

d5) Tipos de 

inovação e 

grau de 

novidade 

envolvido 

"dentro, hoje, da nossa empresa 

acontecem mais inovações no processo 

produtivo, do que inovações para o 

mercado." (Foxtrot, V2); 

"Para o mercado, nós tivemos algumas 

tecnologias que foram criadas dentro da 

(nome da empresa)." (November, U4) 

d6) Padrão de 

concorrência 

vigente: preço 

"a gente briga por centavos em 

frigorífico" (November, U4) 
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d7) 

Legislações 

aplicáveis à 

produção 

avícola, bovina 

e suína em 

frigoríficos 

"Para o frigorífico, as legislações que se 

adéquam para o frango, para o bovino e 

para o suíno, elas são bem semelhantes, o 

que muda é algum monitoramento" (Alfa, 

U1) 

e) Condições 

do ambiente 

de trabalho 

e1) Ritmo e 

intensidade do 

trabalho 

"a atividade é repetitiva" (Alfa, U1); 

"é uma indústria que exige mão-de-obra 

bastante grande, e /.../ o nível de trabalho 

que você coloca para essas pessoas, em 

muitos casos, é pesado" (Oscar, U4) 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

No que tange aos aspectos ambientais, os gestores são enfáticos 

em declarar que é deveras significativo o montante de recursos naturais 

consumidos nas fábricas, especialmente água, lenha e energia elétrica. 

Em função disso e da carga de rejeitos e de dejetos da indústria 

frigorífica como um todo, considerada demasiada em relação à 

capacidade de absorção pelo ambiente, as atividades desse setor são 

potencialmente impactantes do meio. 

 
[...] a gente usa muita água, muita, infinita água 

mesmo; a gente usa muita energia para o túnel de 

congelamento; a gente precisa de uma caldeira, 

todas as unidades têm uma caldeira enorme, até 

para a questão de energia elétrica... a energia 

elétrica não daria conta de resfriar um túnel [...] 

(Beta, O1). 

 

[...] nós praticamente não temos reúso de água, até 

pela característica do nosso negócio... a água é 

uma questão de segurança alimentar /.../. Então 

assim, tenho que fazer para usar menos? Óbvio, 

devo; mas eu nunca vou poder tirar da minha 

cadeia o uso de água para produzir alimentos. /.../ 

não adianta dizer em contrapartida: está gastando 

muita água para lavar, /.../ então não produz mais. 

Beleza, só que lá na tua mesa, tu acha que come 

frango de quem [...] (Quebec, V5). 

 

Então, você vai falar assim: - 1 quilo de carne 

hoje consome x litros de água; - seja vegetariano. 

/.../ é um ramo que tem um impacto ambiental 
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bastante significativo, é um ramo que tem que se 

reinventar; /.../ só que é um ramo de negócio que, 

por natureza dele, é impacto; se não tiver que ter 

impacto, /.../ vai ter que ser uma ruptura, e não é 

com esse negócio, como esse tipo de ramo, que a 

gente vai mudar; lógico, tem que ser o mais 

eficiente possível nesse setor que nós temos hoje, 

que é o de carnes (Oscar, U4). 

 

[...] nós que trabalhamos com suínos, aves e leite, 

se tu for ver, hoje, em termos de sustentabilidade, 

isso estaria totalmente no inverso, porque a gente 

produz suínos, e suíno tem o dejeto [...] (Charlie, 

V1). 

 

[...] hoje, o dejeto, aqui na nossa região, é um 

problema, porque a região toda é agroindústria; e 

suíno, tem municípios aqui que têm mais suíno do 

que gente por metro quadrado. Então tu acaba 

vendo, onde tu vai aplicar todo esse dejeto? (Alfa, 

U1). 

 

Sem diminuir a significância do potencial impactante associado 

às atividades frigoríficas, interessa ressaltar o fato de que, devido à 

expressiva extensão da cadeia de produção, são vários e esparsos os 

pontos de interação ambiental, o que faz com que os impactos 

ambientais sejam avaliados, pelos gestores, como difusos ao longo da 

cadeia. Essa descentralização parece ser usada para moderar os impactos 

negativos da atuação da indústria frigorífica. 

 
[...] o frigorífico tem uma cadeia muito longa, 

existem vários pontos de interação ambiental que 

ficam expostos; mas, como a cadeia é muito 

longa, acaba sendo muito difuso isso aí; diferente, 

por exemplo, de outras empresas que têm um 

impacto muito mais significativo, indústria de 

petróleo, por exemplo, é muito significativo; a 

nossa indústria é uma cadeia muito longa, você 

começa lá no campo e vem... então tem vários 

impactos, mas muito difusos (Oscar, U4). 

 

O fato de, no setor de frigoríficos, se trabalhar com uma cadeia de 

produção "viva" traz implicações para a gestão da produção, pois, 

quando há intermitências na oferta de matérias-primas e no fechamento 
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de contratos no mercado, fazem-se necessárias, nas unidades produtivas, 

a reprogramação da capacidade produtiva e dos estoques. Também foi 

perceptível que a bovinocultura é mais sensível às oscilações na oferta 

de matéria-prima, provavelmente porque o sistema de integração com os 

produtores não é tão desenvolvido quanto na cadeia de aves e suínos. 

 
Por que a gente chama de cadeia viva? Porque 

quando tu vai produzir um carro, tu tem peças, 

então tu pode fazer um estoque menor, tu pode 

parar de produzir para baixar teu estoque. Agora, 

quando tu trabalha com ave ou com qualquer tipo 

de animal vivo é complexo, porque tu não pode 

desligar ele para parar de comer, para ele parar de 

crescer [...] (Alfa, U1). 

 

[...] a gente não pode perder nada na produção; 

primeiro, porque a nossa matéria-prima é super 

delicada, começando pelo boi, que não pode ficar 

no curral por mais de 24 horas; depois, que a 

gente precisa de todo um tratamento até o boi 

chegar na desossa; depois da desossa, a gente 

também tem cuidados enormes até a hora de 

congelar [...] (Beta, O1). 

 

No geral, o nível tecnológico dos grandes frigoríficos no Brasil é 

similar ao dos frigoríficos estrangeiros com alto nível tecnológico. Em 

uma comparação mais específica entre os mesmos, os gestores 

apontaram uma equivalência nos equipamentos de produção e nas 

tecnologias utilizadas na geração de energia, mesmo porque os 

fornecedores, com quem os frigoríficos investigados negociam, são 

globais e referidos pelos mesmos como canais por onde se mantêm 

informados sobre a emergência de inovações tecnológicas aplicáveis ao 

setor. À exceção de algumas plantas produtivas edificadas há décadas, 

que ficam aquém em termos de equipamentos e tecnologias. Nesse 

ínterim, os gestores veem espaço para evoluções no quesito tratamento 

de resíduos, sobretudo dos efluentes, pois, apesar de estarem a par das 

mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado, há casos em que a 

implantação não se faz possível em virtude do cenário econômico 

brasileiro. 

 
[...] as tecnologias são as mesmas, que tem aqui e 

tem lá fora, no nosso ramo de abate de suínos e 
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aves. Então, não tem nada de nós brasileiros poder 

chegar e dizer: nós somos inferiores aos 

americanos ou aos europeus com relação a parte 

ambiental, em equipamentos que possam estar 

poluindo de alguma forma. /.../ as tecnologias, 

hoje, existentes aqui no Brasil ou em qualquer 

planta do mundo são similares... são iguais. 

Talvez tu vai num abatedor de suíno lá fora, tu vê 

mais automação, tu vê menos pessoas na linha, 

por quê? Porque o custo de mão-de-obra lá fora é 

muito maior do que o nosso aqui dentro, mas isso 

é uma coisa que gradativamente vai acontecer 

aqui também [...] (Golf, V2). 

 

[...] os mesmos modelos de equipamentos que se 

usam aqui, se usam nos EUA, na Europa, no 

sudoeste asiático. Existe uma equivalência muito 

grande dos próprios equipamentos, das peças que 

são usadas na fábrica (Kilo, U3).  

 

[...] energia elétrica e vapor nós temos várias 

(tecnologias), porque aí é onde está o dinheiro. Eu 

acredito até que a energia a gente já esgotou o que 

tinha para fazer, porque a gente evoluiu muito... 

refrigeração, na parte de motores, tem bastante 

tecnologia (November, U4). 

 

[...] não quero dizer que todos os nossos 

frigoríficos estejam na ponta, porque nós temos 

frigoríficos edificados há 60 anos; mas, hoje, 

quando se pensa em adequar ou expandir, você 

acaba chamando para as compras e fornecimentos 

de equipamentos os melhores fornecedores do 

mundo. /.../ e, não raramente, a gente é o melhor 

naquilo que faz, não raramente, em termos 

mundiais também (Lima, U4). 

 

[...] nós fizemos uma compra recente do que tem 

de mais moderno para a unidade de (nome do 

local), de tratamento da água; por isso eu digo, a 

gente sabe o que tem de melhor hoje. Todas as 

plantas tem essa tecnologia? Não, porque eu tenho 

que equilibrar os três eixos (sustentabilidade). Ah, 

mas não gostariam de colocar isso em todas? Sim, 

mas eu não consigo hoje viabilizar isso em todas 
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elas. Ao longo do tempo, talvez daqui 10 anos, 

aquela tecnologia vai estar já em todas as plantas; 

nas novas, nós já estamos fazendo com essa 

tecnologia (Quebec, V5). 

 

O que tem fora daqui, que é mais tecnológico, é 

coisa que não se paga diante da nossa taxa de 

retorno [...] (November, U4). 

 

Cabe retomar, nesse contexto, a questão da diferença tecnológica 

entre plantas produtivas instaladas no Brasil e em outros países, 

pertencentes ao mesmo frigorífico, já destacada no item 4.2.1.1, cuja 

fala do gestor afirmava que a transmissão de tecnologia entre tais 

unidades depende de exigência legal ou de potencialidades de ganho 

econômico, que justifique o incremento dos custos de produção gerado 

pela aplicação de tecnologias mais avançadas. Constata-se, assim, que o 

nível tecnológico dos frigoríficos resulta, primordialmente, da rigidez da 

legislação de cada país onde opera ou, ainda, dos benefícios 

proporcionados pelas tecnologias. 

Há, ainda, diferenças tecnológicas entre unidades produtivas de 

um mesmo frigorífico localizadas no Brasil, advindas da escolha por 

qual delas investir uma nova tecnologia, quando são levados em conta: a 

aderência da tecnologia à estrutura produtiva em operação ou a sua 

implantação em uma nova fábrica; o perfil de consumo da região onde a 

planta está; a facilidade de acesso aos recursos de produção; o potencial 

de crescimento do volume de produção e o custo logístico. 

 
[...] em que momento que eu vou experimentar 

uma tecnologia nova? De repente, numa planta 

que eu estou iniciando, ou numa planta que eu 

quero dar um upgrade; aquela planta que eu vejo 

que está num local cujos meus recursos são um 

pouco mais escassos ou que eu tenho uma 

dificuldade de crescimento naquele local, a 

aplicação da tecnologia não vai ser tão fomentada; 

é uma questão de mercado (Papa, V5). 

 

[...] às vezes, não é só questão do valor 

econômico, é que não se aplica essa tecnologia a 

esse espaço físico /.../ inviabiliza por uma questão 

de estrutura (Quebec, V5). 
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Com relação aos tipos de inovação e grau de novidade envolvido, 

inovações de produto e de processo para os frigoríficos, como também 

inovações tecnológicas em energias renováveis para o mercado, 

desenvolvidas em parceria com fornecedores, foram as que 

predominaram nas falas dos gestores. 

 
Hoje, dentro da empresa, nós temos bastante 

inovação em processo e produto para a empresa, 

mas não temos tanta inovação para o mercado, 

porque eu posso ter uma inovação para o mercado 

brasileiro, mas não é uma inovação para o mundo, 

porque de repente lá fora já existe esse produto, 

mas talvez no mercado brasileiro não [...] 

(Foxtrot, V2). 

 

Para o mercado também (inovações em 

tecnologias limpas), por exemplo, a regeneração; 

a regeneração foi algo completamente novo, foi 

algo feito pela (nome da empresa), faz anos já que 

a gente usa a tecnologia, mas é uma tecnologia 

que foi desenvolvida pela (nome da empresa), por 

nós, são inovadoras sim (tecnologias energéticas 

limpas desenvolvidas pela empresa), dentro do 

nosso ramo de negócio (Oscar, U4). 

 

Outra consideração importante a se fazer é em relação ao tipo de 

produto e ao padrão de concorrência do setor. A produção de alimentos 

de primeira necessidade, que competem por preço e que possuem 

substitutos próximos, não permite uma significativa discrepância de 

valor entre as marcas, o que restringe investimentos que encareçam a 

cadeia e reduzam, ainda mais, a margem de lucratividade. Acontece que, 

para a maior parte dos consumidores, os investimentos em práticas 

sustentáveis não justificam uma diferença no preço do produto, o que 

faz com que a realização de investimentos socioambientais seja 

condicionada à viabilidade econômica, relevando-se a contribuição para 

a eficiência produtiva. Além disso, a intensa e complexa regulamentação 

sobre o setor requer uma constante mobilização de recursos pelos 

frigoríficos para atender a legislação. Assim, em grandes frigoríficos, a 
postura reativa, de atendimento à legislação, coexiste com a proativa, de 

pensar e agir além dela.  
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[...] não tomamos decisões do ponto de vista de 

sustentabilidade, e sim do ponto de vista 

financeiro, porém, tudo que é legal, a gente 

atende... que já é coisa pra caramba /.../ um dos 

maiores conflitos que eu tive na minha carreira foi 

esse /.../ tu sai da faculdade... ah, eu quero... aí tu 

tem que trabalhar na Boticário, que tem margem 

de 500% em um perfume e consegue gastar mais 

para tratar... não pode trabalhar numa empresa de 

commodities. Então tem muito desses conflitos; 

quer ser sustentável, vai trabalhar numa empresa 

que tem margem. Mas assim, o que a gente faz é 

cumprir a legislação a risca, isso é levado a sério, 

pessoas são demitidas, que já é uma grande 

evolução [...] (November, U4). 

 

Em referência ao ambiente de trabalho ao qual se expõem os 

funcionários nas linhas de produção, os gestores classificam de pesada a 

carga de trabalho e de repetitivas as atividades, sendo a jornada 

cumprida em ambientes com baixa temperatura. A distribuição de 

pausas durante a jornada de trabalho, conforme regulamentado em 

norma, e o envolvimento das pessoas em programas de saúde e 

segurança são mecanismos criados para que estas condições adversas 

não interfiram na produtividade e na saúde dos funcionários. 

 
[...] hoje, as pessoas têm condições plenas de 

trabalho, que, na realidade assim, antes era um 

pouco mais complicado, mas são visíveis as 

mudanças, uma coisa antes da norma e outra 

depois da norma imposta. 

 

[...] os frigoríficos é uma indústria que exige mão-

de-obra bastante grande, e o que acontece é que o 

nível de trabalho que você coloca para essas 

pessoas, em muitos casos, é pesado; o cara fica 

num ambiente climatizado, temperatura baixa; por 

mais que a gente trabalhe para melhorar as 

condições, ginástica laboral e tal, mas não é como 

se fosse trabalhar numa mesa de escritório e ficar 

o dia inteiro no computador, é diferente o nível de 

trabalho, a carga de trabalho; então para ti 

conseguir funcionários para muitas funções é 

complicado [...] (Oscar, U4). 
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Percebidas as propriedades inerentes ao ambiente de produção 

dos grandes frigoríficos, o seu tratamento analítico conduziu a 

proposição 23: a gestão da sustentabilidade nos grandes frigoríficos é 

perpassada e influenciada por condições dos ambientes de produção e de 

trabalho, tais quais a dinâmica impressa pelo processo de obtenção da 

matéria-prima principal, o uso e a dependência acentuados de recursos 

naturais, o nível tecnológico adotado no sistema de produção, a carga de 

resíduos posta à assimilação do meio ambiente, o padrão de 

concorrência do setor e o ritmo e a intensidade do trabalho exigidos aos 

funcionários. 

Terminada a exposição dos condicionantes internos ao sistema de 

ações de produção com enfoque na sustentabilidade, parte-se para a 

explicação sobre os condicionantes externos ao mesmo, que se pretende 

sejam conhecidos como uma das categorias da teoria substantiva 

construída pela presente pesquisa. 

 

4.4 CONDICIONANTES EXTERNOS AO SISTEMA DE AÇÕES DE 

PRODUÇÃO VOLTADO À SUSTENTABILIDADE 

 

Em dado momento, há alguns anos, os grandes frigoríficos, 

enfocados no presente estudo, deram-se conta de que a sustentabilidade 

da sua produção depende das condições sob as quais as atividades dos 

partícipes da cadeia produtiva acontecem. Partindo disso, esses 

frigoríficos passaram a prezar mais o envolvimento com os elos da 

cadeia, de modo incisivo o encadeamento das etapas produtivas a 

montante do processamento das carnes, pois delas depende a garantia da 

matéria-prima que chega aos frigoríficos, que, apesar da 

industrialização, traz reflexos na qualidade dos produtos ofertados aos 

clientes. 

 
[...] se começou a trabalhar internamente e se 

descobriu que tem mais coisas para sustentar a 

área frigorífica, nós chegamos a essa conclusão lá 

em 97, a gente começou a olhar assim: eu estou 

fazendo um trabalho aqui internamente, estou 

fazendo todo um programa de qualidade para 

padronizar o nosso trabalho, para melhorar o 

nosso atendimento, mas se eu não fizer um 

trabalho da plataforma para trás, no campo que é a 

origem da matéria-prima, eu não tenho como 

melhorar a matéria-prima daqui para frente (Índia, 

V3). 
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[...] todos estão cada vez mais conscientes que nós 

estamos numa rede; isso é um pouco do nosso 

trabalho, mostrar que é assim: tem que baixar 

custo, tem que ter qualidade e que a nossa vida 

depende da condição dessa cadeia. - Ah, vocês 

cobram muito. - Não sou eu que cobro, o mercado 

determina essas regras. E é bom que seja assim, 

porque nós estamos nos tornando cada vez mais 

uma empresa competitiva, brigona e com vontade 

de acertar aquilo que o mercado quer (Mike, U4). 

 

Nas entrevistas, os gestores mencionaram, recorrentemente, que 

vêm realizando análises da cadeia produtiva, na tentativa de conhecer 

em profundidade as operações junto aos agentes. Esta ampliação do foco 

de observação do frigorífico para a cadeia tem surtido medidas de 

intervenção, por meio de treinamentos, alguns compulsórios, para os 

que mantêm relações com a empresa, como também de programas de 

qualificação profissional e de desenvolvimento pessoal e ambiental para 

os produtores e os fornecedores.  

As próximas subseções destinam-se a analisar os condicionantes 

externos aos grandes frigoríficos estudados, que interagem com o 

sistema de ações de produção, como os partícipes da cadeia produtiva, e 

que intervêm no referido sistema, fazendo-o buscar uma adequação, tais 

como a legislação e o cenário econômico. As evidências empíricas 

constitutivas da categoria sobre os condicionantes externos, intitulada 

'comportamento dos partícipes da cadeia produtiva e dos agentes do 

ambiente institucional', contribuíram para conceituar a proposição 24, 

qual seja: a sustentabilidade do frigorífico não depende unicamente da 

forma de gestão dos recursos sob sua competência, mas também do 

tratamento que esses recebem dos partícipes da cadeia de produção e 

dos agentes do ambiente institucional. 

 

4.4.1 Produtores 

 

Nos grandes frigoríficos, com que se manteve contato, existe uma 

intensa interação entre gestores de diferentes áreas e produtores. A 

cobrança do mercado tem participação na questão dos produtores 
estarem mais próximos da indústria, diferente do que era no passado.   

Uma das formas de contato dos gestores com os produtores 

ocorre por meio de treinamentos periódicos em procedimentos 

operacionais, ocasião na qual se busca padronizar e atualizar o modo de 

trabalho usado na criação dos animais nas propriedades rurais. Outra 
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forma, mais interativa, é quando os frigoríficos convidam os produtores 

para participar de discussões com especialistas ligados ao agronegócio, 

na sua maioria, funcionários de órgãos ambientais, sanitários e de 

pesquisa. Intenta-se, por intermédio desses cursos/seminários, munir os 

produtores de conhecimentos possíveis de serem aplicados em suas 

ocupações. 

Ainda nessa direção, os grandes frigoríficos articulam programas 

de qualificação para os produtores, caracterizados como uma forma de 

interação mais duradoura. Há programas que objetivam o 

aprimoramento profissional dos produtores e o fazem adaptando 

instrumentos, já consolidados no campo das empresas industriais, para 

os negócios rurais. Desta forma, os produtores são instruídos a 

desenvolver a gestão das atividades agropecuárias, começando por 

organizar as tarefas produtivas e o ferramental disponível, passando a 

registrar os dados financeiros e de produção, de modo que possam ser 

visualizados, interpretados e servir de base para a tomada de ações, e 

chegando à percepção de resultados na melhoria dos processos e da 

produtividade. Os frigoríficos incentivam, também, a formação de 

grupos de produtores para discutir problemas comuns e despertar 

soluções. 

Além dos programas de qualificação profissional, existem os de 

desenvolvimento social e ambiental, voltados a orientar os produtores 

no reconhecimento e no cuidado dos aspectos ambientais das 

propriedades, bem como a estimular a participação deles na sociedade 

em que vivem. Os grandes frigoríficos vêm, portanto, trabalhando junto 

aos produtores a sustentabilidade da propriedade segundo diferentes 

perspectivas – econômica, ambiental e social. Porém, antecedendo essas 

ações, há uma mudança cultural, de comportamento e de atitudes dos 

produtores, que, ao compreenderem o seu papel no funcionamento da 

indústria frigorífica, leva a repensar a forma de atuação e a reconhecer a 

necessidade de mudanças administrativas e estruturais. 

 
[...] a gente se voltou para o campo e começou a 

ver que as propriedades rurais precisavam de 

muita informação, porque muita gente herdou essa 

propriedade dos pais ou comprou e nunca foi fazer 

um treinamento, algum trabalho, para eles se 

manterem no campo; /.../ começou a se mostrar 

para o produtor, também, que muitas vezes o filho 

dele não queria sair da propriedade, mas que em 

função daquela desorganização, de não entender 

que o filho também precisava ganhar o seu 
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dinheiro para fazer as suas coisas; com esse 

levantamento de dados e informações e de mostrar 

para ele que todos tem que ganhar, a gente 

começou a trazer muito jovem de volta para o 

campo; a gente tem histórias de jovens que 

voltaram para o campo em função de se 

redescobrir essa empresa rural /.../ e mostrar para 

ele para onde caminha a propriedade, até aonde 

vai essa propriedade, o que a gente quer para 

daqui 5/10 anos; começar a fazer um 

planejamento estratégico para mostrar para ele 

aonde isso vai chegar e se tem futuro para manter 

todos os filhos lá. Então, a gente começou com 

um trabalho que visava à melhoria apenas do 

processo, a melhoria das propriedades, a melhoria 

dos ganhos, mas a gente começou a perceber que 

aquilo estava ampliando um pouco mais, porque a 

gente começou a trabalhar a autoestima das 

pessoas, a melhoria da qualidade de vida, a 

melhoria da qualidade de vida lá no campo; hoje, 

o campo tem tudo o que nós temos na cidade, 

então fazer o jovem também perceber isso; e isso 

começou a dar sustentação para as propriedades, 

as pessoas começaram a visualizar que lá tem 

futuro e que lá, sim, é um bom lugar para se viver, 

para morar, para trabalhar, para ganhar dinheiro 

(Índia, V3). 

 

Foi notada, na percepção dos gestores de grandes frigoríficos, 

uma associação positiva da permanência do produtor no campo com os 

programas de qualificação oferecidos, como também com a assistência 

técnica disponibilizada. O suporte técnico exerce a função de fazer com 

que o produtor assimile as novas tecnologias de produção, visando 

acelerar a inovação e manter a competitividade. Um desafio para os 

gestores da área agropecuária dos frigoríficos consiste em aproveitar as 

facilidades e a flexibilidade trazidas pela revolução no campo das 

tecnologias de informação e comunicação no relacionamento com os 

produtores. Sobre essa tendência, os gestores afirmaram que já estão 

repensando a assistência técnica tradicional, cogitando novas formas de 

conectividade e abordagens baseadas no e-learning, com o intuito de 

controlar a criação dos animais à distância, de acelerar o repasse das 

recomendações técnicas e de diminuir os custos de deslocamento dos 

extensionistas.  
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[...] o que abriga o trabalho dos nossos 

extensionistas no campo, hoje, é fazer com que o 

produtor tenha continuidade, se sinta sustentável, 

que a sua propriedade e o seu negócio estejam 

viáveis economicamente, ao ponto de estarem 

conosco sempre; se não fosse assim, ele não 

estaria mais com a gente (Lima, U4). 

 

Nós temos a missão de trazer a inovação para 

dentro da propriedade. Felizmente, a cadeia de 

aves e suínos, no Brasil, teve sucesso por isso; 

outras cadeias talvez não tiveram o mesmo 

desempenho, se tu for olhar para a da soja, do 

milho, em determinadas regiões, ela deixou de ser 

sustentável, porque a grande propriedade domina 

em termos de custo. Agora, nós nos mantemos, 

porque tivemos a preocupação... qual é a outra 

cadeia, qualquer outra cadeia, a não ser a do fumo, 

que eu conheço, a do citrus, talvez, que mantenha 

um corpo técnico no campo diuturnamente; nós 

mantemos, nós temos 650 extensionistas no 

campo, diuturnamente, fazendo assistência técnica 

para o produtor; isso é fazer com que o produtor 

assimile as novas tecnologias de uma forma mais 

sustentável (Lima, U4). 

 

Os grandes frigoríficos a que se teve acesso arguem a negociação 

com produtores de diferentes portes. Para que os produtores, 

principalmente os pequenos, assegurem o atendimento das condições de 

fornecimento dos animais, os frigoríficos dispõem de programas de 

fomento ao aumento e à melhoria da qualidade da produção, que 

preveem condições compatíveis com o porte do produtor. Então, quando 

as mudanças na propriedade requerem considerável aporte de recursos, o 

frigorífico, além de conceder um prazo para a realização do 

investimento, direciona o produtor para buscar financiamento junto a 

uma instituição financeira. Quando se trata apenas de fazer adequações 

pontuais, o departamento agropecuário responsabiliza-se pela assistência 

técnica. Consoante os profissionais dessa área, há um esmero em 
oferecer condições diferenciadas aos pequenos produtores para mantê-

los produzindo, pois são os que proporcionam uma matéria-prima de 

melhor qualidade, em comparação quando a mesma é fornecida por 

produtores que criam animais em larga escala. 
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[...] hoje tem produtores grandes e produtores 

menores também [...] (Charlie, V1). 

 

Se não dá para viabilizar via financeiro/bancário, 

a companhia ajuda eles a se adequarem, seja com 

cessão de materiais, seja com tecnologia, a gente 

viabiliza negociação com os fornecedores; de 

alguma forma, você faz com que ele tenha as 

condições para produzir; depois que a gente firma 

o contrato, a gente vai lá e adequa a propriedade 

dele, junto com eles (Lima, U4). 

 

Nós não crescemos sob a premissa que todos têm 

que ser grandes, nós entendemos que quem pode 

produzir bastante em um lugar, isso é bom, mas 

sem terminar com o pequeno; o pequeno é 

importante para nós, é ele que faz com melhor 

qualidade; nós sabemos que existe um desafio 

muito grande para os grandes produtores de nos 

fornecer com qualidade como fornecem os 

pequenos; então, nós fazemos de tudo para que o 

pequeno permaneça com a gente por mais 

gerações e que o grande continue crescendo 

também, existe lugar para todos (Lima, U4). 

 

Dentre as exigências feitas pelos frigoríficos aos produtores, 

estão incluídas a regularização da sua atividade junto aos órgãos 

competentes e a posse da documentação comprobatória, em vista da 

possibilidade dos clientes estratégicos visitarem as propriedades. De 

fato, a segurança dos processos guarda relação com o licenciamento 

ambiental, como bem destacaram os gestores entrevistados.  

 
[...] hoje, o produtor, para ele entregar sua 

produção para a (nome da empresa), ele tem que 

ter todas as legislações, todas as documentações 

necessárias, de FATMA
75

, de IBAMA
76

, essas 

coisas todas, precisa ter tudo, senão hoje ele não 

consegue (Charlie, V1). 

 

[...] os produtores também são auditados, neles 

também é inserida essa cultura. Então, eles são 

                                                        
75

 Fundação do Meio Ambiente. 
76

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
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auditados, o técnico vai nas áreas, nos produtores, 

quase que semanalmente /.../. Como nós somos 

auditados por pessoas de fora, por clientes e tal, 

então nós temos que manter um controle bem 

rígido de todos os aspectos (Hotel, U2). 

 

Uma das principais preocupações dos frigoríficos quanto à 

sustentabilidade econômica está relacionada à sincronização do volume 

de produção dos produtores com o que eles conseguem absorver, 

conforme a capacidade produtiva das fábricas e a demanda do mercado. 

Assim, os gestores da área de operações dedicam-se a encontrar o ponto 

de equilíbrio do volume de produção, de forma tal que a produção no 

campo se ajuste às necessidades de matéria-prima do frigorífico e não se 

formem excessivos estoques. O número de animais a ser fornecido por 

cada produtor é fixado em contrato, já que o excesso de produção pode 

acarretar problemas de ordem econômica. 

 
Outra questão, que preocupa muito, a gente 

estrutura de uma forma em que haja um equilíbrio 

no processo de produção, para que o nosso 

produtor não faça um excesso de produção, que 

nós não conseguimos absorver; tem que ter esse 

equilíbrio; então, isso é tudo firmado em contrato: 

o volume de produção que nós conseguimos 

absorver, segundo a nossa estrutura, é esse aqui; 

se você entregar a mais, nós não temos como 

garantir (Golf, V2). 

 

Então, conseguiu-se chegar a um nível equilibrado 

hoje: foi reduzido o volume de aves no campo, tu 

tem um volume menor estocado; então, tu 

consegue ter um equilíbrio maior, um controle 

maior do teu processo (Alfa, U1). 

 

É bem complexo isso, porque, a gente tem muitas 

unidades, cada unidade tem uma capacidade 

produtiva, mas a gente passa por ciclos bastante 

diferentes um do outro durante o ano, por 

exemplo, agora é um período que não tem muito 

boi, então a gente não atinge a capacidade 

máxima da empresa. O comercial, que é onde eu 

estou, tem que garantir que não falte contrato para 

aquela unidade e a gente, ao mesmo tempo, tem 



352 

 

que lidar com o que tem de matéria-prima 

disponível [...] (Beta, O1). 

 

Além de acordar o volume de produção, os frigoríficos 

exportadores consultam os produtores sobre a disposição para adequar a 

criação dos animais às diferentes exigências legais e socioculturais dos 

mercados externos, propondo a eles certa renda pela necessidade de 

reestruturação dos procedimentos. Há, portanto, um repasse de 

informações aos produtores, mantendo-os cientes dos mercados 

atendidos e das regras exigidas. 

 
[...] os agricultores sabem os tipos de mercado que 

eles atendem e que tipo de regras é exigido; /.../ a 

gente procura mostrar para os agricultores: nós 

estamos dentro de uma rede; não é com ele a 

questão, é o mercado que exige isso (Mike, U4). 

 

As falas dos gestores agropecuários atestaram, com resultados da 

produção no campo, os esforços declarados dos frigoríficos no sentido 

do melhoramento genético dos animais. Os dados informados revelam 

animais mais produtivos, que levam menos tempo para atingir os 

padrões desejados, com reduções progressivas nas conversões 

alimentares. De tudo isso, mais a observância das normas de bem-estar 

animal, resultam não só a queda dos custos de produção, mas também a 

elevação da qualidade. Então, os produtores são chamados à atenção 

para o que fazem no sentido do aumento da escala e da eficiência de 

produção. 

 
[...] uma porca que antes produzia 12 leitões/ano, 

quando eu comecei a trabalhar, usando um espaço 

de uma porca, hoje ela produz 29/30/32 leitões 

porca/ano; então, as conversões alimentares não 

param de se reduzir, você tem que ter animais 

mais produtivos, não pode gastar 2,5Kg de 

comida para produzir 1Kg de frango, você tem 

que ser mais competente, você tem que ter 

estrutura para que as aves fiquem ao longo de sua 

vida em uma condição ótima de temperatura, de 

bem-estar, de umidade, de modo que ela use toda 

aquela energia não para se sustentar apenas, mas 

para crescer, para gerar carne; então o caminho é 

você ser mais produtivo (Mike, U4). 
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[...] a utilização dos grãos: hoje, nós conseguimos 

fazer 1Kg de frango com 1.300Kg de ração, isso é 

quase conversão de 1 para 1, isso é otimizar o 

meio ambiente, é menos consumo, é menos gasto 

(Lima, U4). 

 

[...] uma coisa é a renda dos agricultores; outra, é 

aquilo que também nos interessa, é carne de 

qualidade e baixo custo. Então, carne de qualidade 

e baixo custo, pra nós, é a nossa sustentabilidade; 

renda para os agricultores é a sustentabilidade 

deles. Então os nossos mecanismos têm que ser 

mecanismos que conectem carne de alta qualidade 

e baixo custo com renda para os agricultores 

(Mike, U4). 

 

Vamos pensar assim, é uma questão de 

sobrevivência para os integrados. /.../ não tem 

jeito, os agricultores que não são competentes vão 

sair fora do mercado. /.../ os caras piores de custo 

sempre vão cair fora do mercado e com isso o 

custo médio vai cair; e o preço médio para a 

sociedade vai cair; então aqueles caras que estão 

no limite de custo mais alto sempre vão cair, então 

é isso que acontece; então, a gente tem aumento 

de escala, redução de custo e redução de preço 

final, e isso que faz os preços chegarem aos 

consumidores cada vez menores. Então, o que é o 

nosso trabalho: nós, eu e o meu time, temos que 

ajudar os agricultores a enxergar que o caminho 

deles é a redução de custo, porque o preço é dado 

pelo mercado; não adianta, não somos nós que 

definimos o preço. /.../ Então não tem chance para 

os agricultores se eles não tiverem nessa briga 

junto com a gente de produzir a baixo custo e com 

alta qualidade, porque senão eles saem do 

mercado, nós saímos do mercado, o Brasil está 

fora do mercado. Então, o nosso caminho é ajudar 

constantemente os agricultores em enxergar uma 

oportunidade de baixo custo (Mike, U4). 

 

[...] eu falei para os agricultores na semana 

passada: - o senhor está me mostrando um aviário 

de 33 anos; com que carro o senhor andava há 33 

anos atrás? E quer gerar renda com o mesmo 
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aviário? Não vai funcionar. Tem que aumentar 

escala, tem que modernizar o aviário, tem que 

botar mais frangos por metro quadrado, isso que 

vai dar sobrevida para a sua família. Então esse é 

o tipo de recado que a gente fica dando para os 

integrados (Mike, U4). 

 

As descrições feitas até aqui serviram para incorporar evidências 

das interações com produtores, tangenciadas nos tópicos anteriores do 

presente capítulo. Por meio da Figura 24, retoma-se o exposto sobre as 

relações estabelecidas pelos frigoríficos com os produtores, reforçando a 

ideia de que, melhorando as condições de produção dos produtores, os 

frigoríficos estão aportando contribuições para a própria 

sustentabilidade. 

 
Figura 24 - Interações entre grandes frigoríficos e produtores com vistas à 

sustentabilidade 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Em conversas com dois produtores, que possuem contratos de 

comercialização de suínos com dois dos três grandes frigoríficos 

participantes deste estudo, puderam-se verificar os seguintes pontos: 
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- fornecimento de insumos: os produtores recebem animais, 

ração, medicamentos, transporte e assistência técnica dos frigoríficos; a 

estrutura física, a água, a energia elétrica e a mão-de-obra ficam a cargo 

dos produtores; 

- investimentos na propriedade: constantemente, são realizados 

investimentos para adequação às novidades e às exigências dos 

frigoríficos; se necessário um investimento comum a todas as unidades 

produtoras, o frigorífico busca financiamentos adequados e realiza o 

encaminhamento dos proprietários das granjas, além de remunerá-los no 

preço pago pelos animais; se necessárias adequações pontuais em uma 

propriedade, seu proprietário assume a responsabilidade inteira; o prazo 

para a realização dos investimentos é acordado entre as partes 

contratantes; 

- regularização da atividade: exigência da obtenção e da 

manutenção da licença ambiental; nesse contexto, um dos aspectos 

avaliados é a distância entre as instalações onde se desenvolvem as 

atividades produtivas e os corpos d'água; 

- bem-estar animal: exigência de sombra nas cercanias dos 

alojamentos onde ficam os animais; manter um número razoável de 

animais por metro quadrado; em temperatura ambiente alta, acionar 

dispositivo para aspergir água nos animais; posicionar cortinas 

conforme a temperatura do ambiente; animais doentes ou machucados 

permanecem separados dos demais durante a reabilitação; 

- demais exigências feitas pelos frigoríficos: animais uniformes, 

dentro dos padrões de performance previamente estipulados (animais 

fora dos padrões, mas com possibilidade de aproveitamento, são 

recolhidos, separadamente, pelos frigoríficos; ou, senão, são sacrificados 

ainda na propriedade e recebem o tratamento correspondente à morte de 

animais); atendimento aos protocolos de vacinação e de medicação, 

cujas instruções são repassadas pelos técnicos do frigorífico e reforçadas 

com documentos informativos; é proibida a criação de animais da 

mesma espécie para outra finalidade que não seja a contratada, pois 

aumenta o risco de transmissão de doenças e de desvio da ração; na 

percepção dos produtores, as exigências têm aumentado desde o início 

da exportação; 

- produtividade dos animais: melhorias na seleção e na genética 

dos animais, repassados pelos frigoríficos, são perceptíveis aos 

produtores, os quais ratificaram as reduções nas conversões alimentares;  

- legislação: os produtores afirmaram que se não existisse 

legislação, provavelmente, não tomariam os cuidados necessários; eles 

gostariam que as visitas dos agentes de fiscalização tornassem-se mais 
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frequentes, pois assim se sentiriam mais seguros quanto à 

adequabilidade das suas práticas; 

- tratamento e destinação dos animais mortos: acondicionados em 

composteiras, onde permanecem, no mínimo, 120 dias; transcorrido esse 

tempo, os restos são aproveitados como adubo orgânico; o número de 

composteiras disponíveis é proporcional ao tamanho do plantel de 

animais; 

- destinação dos resíduos gerados a partir dos insumos: um 

produtor relatou que o frigorífico o orientou a armazenar os resíduos 

sólidos em galões, mas, até o momento, não procedeu ao recolhimento; 

o outro produtor mencionou que o recolhimento dos resíduos sólidos é 

feito pela prefeitura municipal, dispondo-os em um aterro sanitário; 

- tratamento e destinação dos dejetos produzidos na criação dos 

animais: embora os produtores não tenham demonstrado conhecimento 

a respeito da legislação referente ao tratamento dos dejetos dos animais 

antes da aplicação no solo, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

(FEPAM) os têm orientado no tempo de compostagem; as propriedades 

têm, no mínimo, duas esterqueiras, enquanto uma composta os dejetos, a 

outra recebe os novos; todo o dejeto dos animais é aproveitado para 

adubação de pastagens e de culturas agrícolas da própria propriedade ou 

de terceiros; logo, além da rentabilidade advinda da comercialização dos 

animais, os produtores conseguem reduzir custos de atividades em 

paralelo por meio do aproveitamento de dejetos; 

- novas tecnologias de produção: os frigoríficos têm sugerido 

algumas mudanças nas formas de manejo, novas formas de produção e 

de cuidado com os resíduos; como exemplos, os produtores citaram o 

sistema de criação de suínos inteiros (castração química), 

proporcionando uma maior agregação de peso, e o sistema automatizado 

de alimentação dos animais. 

Apenas os cursos de capacitação não foram confirmados nos 

casos desses dois produtores entrevistados. 

Para finalizar a abordagem das interações entre grandes 

frigoríficos e produtores com vistas à sustentabilidade, cabe destacar a 

satisfação de um dos produtores em relação à atividade de criação de 

animais. 

 
[...] a dificuldade de se manter uma atividade 

dessas funcionando é enorme, tanto na legislação 

quanto na questão de faturamento, que seria o 

nosso objetivo trabalhar para ter renda. Então, a 

gente tem que ser muito persistente para não 



357 

 

desanimar às vezes quando as dificuldades 

chegam. Mas também dizer que a gente é muito 

contente com a nossa atividade e que eu apostaria 

de novo nesta atividade em vez de outra, eu estou 

muito contente (Produtor de suínos). 

 

4.4.2 Fornecedores 

 

Os grandes frigoríficos possuem três frentes de interação com 

fornecedores. A primeira intenta avaliar as empresas que se prestam a 

fornecer insumos para os animais, no caso deles serem criados sob o 

sistema integrado entre produtores e frigoríficos, assim como matérias-

primas secundárias e serviços para a fabricação dos produtos. Para essa 

avaliação, os gestores utilizam parâmetros como o cumprimento das 

legislações e das licenças de operação, a convergência da política de 

sustentabilidade do fornecedor com a do frigorífico e a relação entre 

custo e qualidade dos produtos. Não raramente, a interação resulta em 

algum tipo de capacitação para os fornecedores, de especial 

significância para as pequenas empresas que integram a cadeia 

produtiva de alimentos. 

 
[...] a gente filtra aqueles fornecedores que têm a 

mesma política da (nome da empresa), uma 

política de sustentabilidade, uma política de não 

agredir o meio ambiente, de cumprir as 

legislações [...] (Charlie, V1). 

 

A segunda frente de interação entre frigoríficos e fornecedores 

tem por objetivo a prospecção de tecnologias na área de energias 

renováveis, especialmente as que usam fontes alternativas, como 

biomassa e biogás. Do desenvolvimento conjunto de tecnologia, o 

frigorífico beneficia-se por ser o primeiro a utilizá-la, ao passo que o 

fornecedor aufere ganhos pela sua replicação para o mercado. 

A última das relações estabelecidas com fornecedores possui a 

missão de desenvolver as capacidades que os tornam aptos a dispor 

adequadamente os resíduos sólidos gerados a partir dos insumos 

utilizados nas propriedades dos produtores e a partir dos processos 
produtivos dos frigoríficos. 

 
[...] a companhia que estabeleceu uma parceria 

com empresas do ramo, desenvolvemos essas 

empresas, porque elas não estavam habilitadas 
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para isso, e passamos então a fazer o preparo 

dessas empresas, e fizemos um trabalho de 

recolhimento de resíduos em todos os 

estabelecimentos onde produzimos [...] (Lima, 

U4). 

 

Posto isso, a Figura 25 oferece uma visão unificada das 

interações entre frigoríficos e fornecedores, as quais lançam efeitos 

sobre a sustentabilidade de ambos. 

 
        Figura 25 - Interações entre grandes frigoríficos e fornecedores 

visando à sustentabilidade 

 
        Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Vai se consolidando, assim, a proposição de que a 

sustentabilidade dos frigoríficos não depende apenas das operações sob 

o próprio sistema de produção, mas também da forma de atuação dos 
agentes, tanto à montante como à jusante, da cadeia produtiva. 
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4.4.3 Clientes/consumidores 

 

Na visão dos entrevistados, a grande parcela da população 

brasileira não tem o hábito de atentar para as questões de 

sustentabilidade socioambiental nos produtos cárneos, pois a maioria 

das pessoas escolhe o produto pelo preço. 

 
Numa época de crise, como nós estamos agora, 

com 11% de desempregados, pessoal vai na 

prateleira hoje e vai comprar o mais barato; ah, a 

(nome da empresa) é mais sustentável do que a 

(nome de empresa), do que a (nome de empresa), 

do que não sei quem, do que o fulano, do que o 

ciclano, ninguém quer ver isso. Hoje, o pessoal 

vai na gôndola e quer pegar o mais barato 

(Foxtrot, V2). 

 

[...] eu não vejo retorno, não vejo que o 

consumidor paga mais; é tipo a classe A que paga 

um pouquinho mais... e olhe lá ainda (November, 

U4). 

 

Com certeza existem os nichos de mercado, existe 

aquela parcela da população que já segue uma 

marca por acreditar mais naquela marca... é mais 

politicamente correta, etc.; existe sim, mas é uma 

parcela da população muito pequena, hoje 

(Foxtrot, V2). 

 

É difícil, portanto, criar um apelo no produto baseado em 

aspectos e impactos ambientais, que chame a atenção do consumidor e o 

induza à compra. Em termos práticos, isso significa que os 

consumidores brasileiros não estão, ainda, sensíveis aos produtos, no 

setor de carnes, que têm informações como "produto verde" ou "produto 

da região" impressas nas suas embalagens, até porque a maioria deles ou 

não está disposta a pagar mais ou não possui condições para tal. 

 
[...] ser sustentável custa mais caro e não traz o 

retorno que deveria trazer, tu não consegue vender 

o frango 1 real mais caro, porque tu reusa mais 

água, o cara quer comprar frango (November, 

U4). 
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[...] o que acontece é que, sob aspectos 

ambientais, sob aspectos de impacto, de consumo 

de energia, de impacto ambiental, você é menos 

visto no mercado; /.../ então, é muito difícil você 

conseguir pontuar o fator ambiental na venda de 

um frango, por exemplo, para um 

cliente/consumidor final; então dificilmente você 

vai pegar um presunto na gôndola e vai comparar 

o impacto ambiental do nosso presunto com o 

presunto do concorrente, o cliente não faz isso; ele 

vai olhar muito mais a questão de qualidade, a 

questão de custo, do que o aspecto ambiental; só 

que a gente sabe que se não tiver um aspecto 

ambiental muito bem correlacionado, não vai 

funcionar (Oscar, U4). 

 

Você compraria hoje um produto, porque ele 

reutiliza água ou não? Como que venderia isso? 

/.../ acho até que se fizesse um selo pesado, um 

marketing pesado, você conseguiria [...] 

(November, U4).  

 

[...] agora está entrando muito em voga bem-estar 

animal. Os frangos são criados em gaiolas. Então 

assim, para o nosso sistema de produção, para o 

nosso modelo e para o que o brasileiro pode pagar 

pelo quilo de frango, é isso que a gente tem que 

fazer. Ah, eu tenho tudo galinha solta... e alguém 

vai pagar 10 reais o quilo do frango? O Brasil não 

vai pagar 10 reais pelo quilo do frango (Quebec, 

V5). 

 

[...] nós temos um produto que é para distribuição 

da população média, a exemplo do que estão, 

basicamente, todos os frigoríficos; e o preço é 

algo que hoje as pessoas olham, principalmente, 

quando está em momento de crise; nós temos 

aquelas pessoas que olham e vão comprar produto 

baseado no preço, mas nós também temos aquelas 

pessoas que vão olhar e vão comprar o produto 

baseado em tudo o que aquela marca carrega. /.../ 

chegar e dizer assim: há um diferencial... a gente 

consegue imbuir um diferencial de preço; talvez 

não, mas a gente se torna um pouco mais atrativo, 

a gente se torna diferente dos demais (Papa, V5). 
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[...] alimento, até uma certa faixa de preço, você 

paga a diferença da marca, o consumidor acho que 

reconhece, cabe a cada empresa vender e difundir 

isso /.../ agora, eu não posso ter uma discrepância 

muito grande; dizer o quanto que é, depende de 

cada item, depende da confiança que você tem na 

marca, /.../ o quanto a tua família gosta daquele 

item, ou não, alimento acho que tem muito disso, 

característica da região /.../ vamos pegar o 

exemplo do pacotinho de linguiça, aquele de 750g 

da (nome da empresa), deve estar aí no mercado, 

consumidor final, 13 a 15 reais; as marcas que 

foram envolvidas (operação carne fraca) estão 11, 

10; tu sabendo que aquela marca está envolvida... 

vou pagar 2 reais a mais no pacotinho; se o cara 

jogar para 5... é linguiça; ah, ele vai conseguir 

sustentar a 5 muito tempo? Não, porque ninguém 

faz um tipo de produto desses a 5, 6; mas aí é a lei 

da oferta e procura; não adianta, o cara paga até 

certo valor esse diferencial (Quebec, V5). 

 

Por outro lado, os gestores de grandes frigoríficos disseram 

perceber que os consumidores vêm se mostrando mais vigilantes do 

comportamento das empresas em relação ao meio ambiente e à 

sociedade da qual fazem parte. 

 
[...] hoje, o consumidor está muito sensível, são 

pessoas mais participativas, elas querem participar 

da sociedade, da política, querem se envolver, e a 

gente tem que ficar atento a isso, porque é um 

consumidor mais exigente (Charlie, V1). 

 

[...] hoje, o consumidor já olha um pouco mais 

para isso, se a empresa está cuidando do meio 

ambiente, do local que ela está inserida, ou não 

(Foxtrot, V2). 

 

O fato de ser pioneiro e cuidar do meio ambiente, 

tem uma imagem por trás disso, o consumidor 

percebe que você faz isso; /.../ embora a gente não 

faça muito marketing, mas ele sabe que estamos 

cuidando disso, então a gente colhe frutos disso e 

para nós isso é bom (Lima, U4). 
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O temor manifesto pelos gestores é o de que, no momento da 

compra, o consumidor associe uma má conduta do frigorífico ao produto 

de sua marca, acabando por optar pelo do concorrente. Diante disso, 

nota-se que a forma mais efetiva de se punir uma empresa é não 

consumindo seus produtos, pois a leva à insustentabilidade. 

 
[...] estou simulando uma dona de casa na frente 

de uma gôndola: ela olha para 4 marcas de peito 

de frango... pega uma, olha preço, olha aparência, 

olha qualidade... conecta com o que ela sabe da 

marca dessa empresa... devolve; olha para outro e 

faz a mesma coisa, olha para a marca, olha para o 

preço, olha para aparência, qualidade... conecta 

com a imagem que ela tem dessa empresa no 

mercado e com a outra, e ela toma uma decisão; e 

pega esse peito de frango, esse hambúrguer, esse 

prato pronto, e põe no carrinho; se ela não botar o 

nosso produto no carrinho dela, tudo foi por águas 

abaixo, inclusive o meu emprego, e o dos 

agricultores também. É assim que a gente tem que 

ver e é isso que a gente fica falando: se a dona de 

casa lá na Arábia, na França, na Rússia, onde for, 

se ela não escolher o meu produto, tudo foi por 

águas abaixo. Então, eu não tenho outra chance de 

não fazer as coisas com ética, com baixo custo, 

com qualidade, não tem! (Mike, U4). 

 

[...] se os nossos clientes souberem... se 

desconfiarem que o nosso tratamento está sendo 

errado ou tem alguma falha, eles deixam de 

comprar; se chegar alguma coisinha que 

prejudique a nossa reputação, eles vão deixar de 

comprar, isso vai gerar um problema para a gente 

[...] (Beta, O1). 

 

Com isso, depreende-se que, por um lado, os consumidores não 

tentem a privilegiar produtos de frigoríficos com uma postura 

reconhecidamente a favor da sustentabilidade, mas, de outro lado, 

mostram-se propensos a boicotar frigoríficos que não apresentam uma 
conduta adequada. Em outras palavras, os consumidores estão mais 

atentos ao comportamento dos frigoríficos em relação às questões 

sociais, ambientais e éticas, no entanto, o conhecimento de atitudes 

positivas, ainda, não é o que os leva à escolha e decisão no momento da 
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compra de um produto cárneo. Ao contrário de quando uma prática 

negativa chega ao conhecimento do consumidor, fazendo-o rechaçar o 

produto da marca envolvida, enquanto não existir uma significativa 

discrepância de preço entre esse e o das marcas concorrentes.   

Antes de encerrar este tópico, não olvidar a observação no 

sentido de que os frigoríficos podem influenciar o comportamento e os 

hábitos de consumo da população, motivo pelo qual vêm sendo 

pressionados a assumir a parcela de responsabilidade que lhes cabe. 

Assim, a saudabilidade tornou-se uma matéria de preocupação dos 

gestores, percebida na busca por desmistificar a ideia de que alguns 

produtos não são saudáveis, como também por desenvolver produtos 

com formulações mais alinhadas às recomendações nutricionais 

vigentes. 

 

4.4.4 Cenário econômico 

 

O momento da economia, juntamente com a legislação e o 

mercado, cristalizam-se nos principais fatores, externos aos frigoríficos, 

que condicionam a realização de investimentos sociais e ambientais. Em 

momentos de crise, os gestores admitiram enfrentar dificuldades para 

manter investimentos socioambientais, exceto os necessários para 

cumprir a legislação, sendo os demais suspensos. E, mesmo os 

investimentos essenciais à regularidade das atividades do frigorífico, às 

vezes, têm os prazos de execução negociados com os órgãos 

competentes. 

 
O que existe dentro dessa condição (momento de 

crise) é o seguinte: /.../ se você vai fazer uma 

melhoria de um processo que está atendendo a 

legislação, automaticamente, você talvez 

postergue um pouquinho, dá um tempo para não 

afetar o econômico, já que é um pilar que nesse 

momento, pela crise, ele acaba estando em mais 

evidência pela situação. /.../ Mas isso não quer 

dizer que você toma ações as quais vão prejudicar 

os outros dois pilares, tanto o social como o 

ambiental (Golf, V2). 

 

[...] o que ficou de investimento? Ficaram 

especificamente projetos que causam impacto 

ambiental, que tem problema legal, que tem 

questão que está ligada diretamente às doenças 
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ocupacionais; /.../ então, se deixou de investir em 

colocar equipamentos, em ganhar mais dinheiro, 

em produzir mais, para quê? Para garantir a 

questão legal da companhia /.../; então, tem um 

impacto muito grande, assim, nós abrimos mão de 

qualquer tipo de investimento, mas o investimento 

para atender legislação ambiental, não, não se 

abre mão. Em uma fábrica nova, o tratamento de 

efluentes lá tem que fazer novo, porque a 

legislação está mudando: se der para 

repactuar/renegociar um prazo com o órgão 

ambiental, /.../ então deixa para investir no ano 

que vem; não, não dá, então bota dinheiro. Não 

gera retorno nenhum sobre o capital investido 

pelo acionista, mas tem que fazer para manter a 

companhia (Oscar, U4). 

 

[...] eu tenho alguma questão com órgão 

ambiental, se eu puder renegociar e tal, essa é a 

orientação que a gente tem. Por exemplo, eu tenho 

uma licença que está com alguma condicionante, 

eu tenho que adequar aquele processo; tudo que a 

gente pôde postergar nesse ano, a gente postergou. 

/.../ então, o papel do corporativo é realmente 

avaliar o que a lei pede, o que o órgão pede, o que 

está precisando na prática e fazer aquilo que é 

necessário, principalmente, num momento de 

crise, e batalhar também aqui dentro da empresa 

para que aquilo seja feito, não é só negociar daqui 

para fora e tal, mas é batalhar aqui dentro para que 

as coisas sejam feitas (Juliet, V3). 

 

Embora os gestores, no geral, tenham igualado as plantas 

frigoríficas brasileiras às estrangeiras em termos de nível tecnológico, 

houve falas indicando que existem tecnologias ambientais mais 

avançadas sendo aplicadas pelos frigoríficos no exterior. Apesar de ser 

do conhecimento dos gestores, o que há de mais avançado em termos de 

tecnologias compatíveis aos interesses ambientais, é o que não se 

consegue viabilizar internamente no país, devido às taxas de retorno 
sobre investimentos. 

 
O que tem fora daqui, que é mais tecnológico, é 

coisa que não se paga diante da nossa taxa de 

retorno. Tudo aqui no Brasil tem que ser muito 
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melhor, tem que se pagar muito mais rápido do 

que fora, porque aqui tu tem uma taxa de juros... 

se tu vai colocar um dinheiro, ele tem que trazer 

muito mais retorno do que ele traria na Europa, 

nos EUA; enquanto a taxa nos EUA é 0,25, a 

nossa SELIC está em 13, então tem que se pagar 

muito melhor. A gente conhece as tecnologias, só 

que a gente não consegue viabilizar, porque ela 

tem que dar o retorno muito mais rápido; e, hoje, 

no Brasil, se tu deixar teu dinheiro numa renda 

fixa, ele te traz um retorno de 15% por ano; 

investimentos em meio ambiente, energia, etc., 

demoram 10 anos para se pagar, então é difícil 

viabilizar um negócio com esse cenário aqui no 

Brasil. Então, é por isso que a gente não está na 

ponta dessas tecnologias, porque elas não se 

pagam no Brasil, simplesmente por causa disso 

(November, U4). 

 

Portanto, quando o cenário econômico é desfavorável, agravam-

se as dificuldades dos gestores de grandes frigoríficos na conciliação de 

questões econômico-financeiras com socioambientais, pois se eliminam 

os custos de produção, que ultrapassam o domínio da legislação, e 

restringe-se a cobrança pelo payback dos investimentos. 

 

4.5 REVISITANDO A LITERATURA 

 

Uma teoria substantiva, dada à forma pela qual a grounded theory 

conduz a pesquisa, aciona diversas teorias, inclusive de diferentes 

campos do conhecimento. Somado a isso, a tese trata de um tema 

multidisciplinar: a sustentabilidade.  

Logo, objetiva-se, nesta seção, buscar aproximações e 

contribuições entre a teoria substantiva e a literatura técnica. Longe de 

esgotá-las, pontuam-se algumas possíveis intersecções com potencial de 

aprofundamento em estudos posteriores. 

Ressalta-se que se retomou a revisão teórica, feita antes da 

imersão no campo empírico, como também se buscou outras referências, 

aderentes aos resultados encontrados.  
Na Figura 26, apresenta-se o esquema teórico produzido nesta 

pesquisa, como já o fizera a Figura 23, porém com destaque maior para 

a estrutura e não tanto para os relacionamentos. 
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Figura 26 - Visão geral das categorias da teoria substantiva 
 

MODELO EMPÍRICO-CONCEITUAL PARA EXPLICAÇÃO DA 

GESTÃO DE OPERAÇÕES SUSTENTÁVEIS EM FRIGORÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

A Figura 26 possibilita uma noção do quão significativo e 

determinante, para a gestão de operações sustentáveis, é o conjunto de 

elementos qualitativos, inserido nas categorias representativas dos 

condicionantes internos. Ficou claro nos relatos dos gestores que 

comportamentos e valores pessoais contribuem para a concepção de 

recursos intangíveis, a exemplo da autonomia, do domínio da técnica 

produtiva e da cultura organizacional. Elementos relacionados à 

intangibilidade foram os considerados de maior importância por 

gestores do nível estratégico de uma organização do setor frigorífico, 

objeto do estudo de caso de Sehnem et al. (2012). Para aquele frigorífico 

estabelecer sua estratégia ambiental, houve um predomínio de recursos 

oriundos das pessoas, de difícil mensuração e imitação, como a paixão, 
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a vontade de fazer acontecer, a adaptabilidade à mudança, a 

flexibilidade para trabalhar em equipe e a qualificação das mesmas 

(SEHNEM et al., 2012). Extrapolando essa análise, vê-se uma relação 

com o que Goulet (2002, p. 78) considera necessário para o 

desenvolvimento: "os componentes mais essenciais do desenvolvimento 

são bens qualitativos, os quais os humanos livremente escolhem e 

valorizam. Esses bens, e os valores qualitativos, determinam finalmente 

se uma sociedade humana ou indivíduo é desenvolvido ou não". 

Outra aproximação que se faz do modelo concebido com a 

abordagem de Goulet (2002) diz respeito a não haver uma distinção 

entre as categorias de ação em termos econômicos e ambientais, ou seja, 

há uma sobreposição entre essas perspectivas na prática.  Analogamente, 

ao estabelecer os domínios para a garantia da sustentabilidade como 

sendo o econômico, o político, o social e o cultural, Goulet (2002) 

incorpora a questão ambiental à viabilidade econômica, condicionando 

essa última a um uso de recursos que não os esgote irreversivelmente e a 

um padrão de manejo dos resíduos resultantes da produção que não 

ameace a perpetuação da vida. O fato de muitas decisões que impactam 

sobre a sustentabilidade de uma empresa se cruzarem naturalmente com 

fluxos da gestão de operações, como bem sublinhado por Drake e 

Spinler (2013), reitera a imbricação entre questões econômicas e 

ambientais, que se manifestou na presente pesquisa. 

Seguindo nessa linha da intersecção das áreas de produção e de 

meio ambiente, fez-se um paralelo das proposições da teoria substantiva 

como os pontos de contato entre as duas referidas áreas funcionais, 

elencados na literatura sobre essa interface (PEREIRA; JABBOUR, 

2015). No Quadro 41, descrevem-se os meios pelos quais os grandes 

frigoríficos mantêm relacionamentos entre as áreas de produção e de 

meio ambiente. 

 
Quadro 41 - Interface entre as áreas de operações e meio ambiente mantida pelos 

grandes frigoríficos 

Pontos de contato 

entre operações e 

meio ambiente, 

segundo Pereira e 

Jabbour (2015) 

Descrição das práticas por 

meio das quais os grandes 

frigoríficos têm explorado as 

interdependências entre essas 

duas áreas funcionais 

Associação com as 

proposições da teoria 

substantiva 

Desenvolvimento 

de novos produtos 

Preenchimento de um check list 

pelas áreas de produção e de 

meio ambiente em conjunto 

com outras áreas. Contém itens 

relacionados ao desempenho 

produtivo e econômico, ao 

Proposição 5 (b): ações 

para analisar o ciclo de vida 

dos produtos, envolvendo 

desde a essência das 

matérias-primas aos 

critérios operacionais, 
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consumo energético e aos 

resíduos gerados. 

ambientais e de saúde e 

segurança dos funcionários 

na fabricação até a questão 

da logística reversa. 

Desenvolvimento 

de novas 

embalagens 

Existem áreas específicas para 

o desenvolvimento de 

embalagens. 

Busca-se a racionalização do 

número de embalagens por 

produto e o uso de materiais 

alterativos. 

Proposição 5 (c): ações de 

utilização de materiais 

novos, recicláveis e 

certificados nos produtos. 

Proposição 5 (d): ações 

para o desenvolvimento de 

embalagens, manifestas em 

melhorias na manipulação e 

na conservação dos 

produtos, bem como na 

redução do número de 

embalagens por produto e 

no aumento da capacidade 

das embalagens de produtos 

para o mercado de 

foodservice 

Eficiência do 

produto 

Procura-se reduzir o consumo 

de recursos, principalmente 

energéticos, durante a 

fabricação, sem, contudo, 

prejudicar a qualidade dos 

produtos. 

Proposição 5 (j): ações que 

promovam a melhoria da 

relação entre os recursos 

consumidos, o volume 

produzido e os impactos 

ambientais, como o uso de 

tecnologias que tornam os 

processos mais produtivos e 

a utilização dos recursos em 

ciclos fechados. 

Programas de 

certificação 

ambiental e 

auditorias 

O número de unidades 

produtivas certificadas ISO 

14001 depende de uma 

avaliação de custo-benefício; 

geralmente, são poucas diante 

do universo de plantas em 

operação. Considera-se mais 

vantajoso que a maioria siga o 

padrão da certificação por meio 

de normas internas. 

Não obstante, é intensa a 

realização de auditorias, tanto 

por parte dos órgãos 

governamentais de fiscalização, 

quanto dos clientes estratégicos. 

Proposição 2 (b): ações 

para julgar a pertinência da 

implantação de um sistema 

de gestão ambiental visando 

à certificação pela norma 

ISO 14001. 

Proposição 7 (b): órgãos 

governamentais, que regem 

questões sanitárias, 

ambientais e trabalhistas em 

frigoríficos. 

Práticas de 

manutenção e 

regulagem 

Existe um setor exclusivo de 

manutenção em cada unidade 

produtiva, responsável por fazer 

a manutenção preventiva dos 

equipamentos e por efetuar 

Não há proposição 

específica. 
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alterações (pré-aprovadas) neles 

a pedido dos funcionários 

envolvidos na sua operação. 

Processos de 

fabricação 

Priorizam-se esforços para a 

melhoria da produtividade dos 

processos, como na aplicação 

de práticas de produção enxuta, 

no desenvolvimento ou na 

aquisição de equipamentos e 

tecnologias mais eficientes, no 

contínuo melhoramento dos 

processos e no máximo 

aproveitamento possível da 

matéria-prima. 

Proposição 2 (g): ações 

para aplicar o sistema de 

produção enxuta a uma 

cadeia de produção viva. 

Proposição 5 (i): ações de 

investimento na aquisição e 

no desenvolvimento de 

equipamentos e de 

tecnologias para a redução 

do consumo energético e a 

diminuição/reutilização dos 

resíduos nos processos 

produtivos. 

Idem proposição 5 (j). 

Proposição 8 (a): ações 

direcionadas à melhoria 

contínua dos processos 

produtivos. 

Proposição 8 (b): ações 

para a incorporação de 

novas tecnologias no 

sistema produtivo. 

Proposição 8 (c): ações que 

promovem o máximo 

aproveitamento possível da 

matéria-prima, com 

destaque para a reutilização 

e a valorização de 

determinados resíduos na 

forma de subprodutos. 

Descarte de 

rejeitos da 

produção 

Há um empenho especial no 

tratamento e na destinação dos 

diferentes tipos de resíduos 

gerados. 

Sempre que possível, o 

processamento dos subprodutos 

é realizado pelos frigoríficos, 

para, em seguida, comercializá-

los com empresas que os 

reusam nos seus produtos. 

Existem iniciativas para 

aproveitar os resíduos 

orgânicos como fonte 

alternativa de energia para o 

próprio processo produtivo dos 

frigoríficos. 

Todas as ações e as 

integrações integrantes da 

proposição 14. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Pereira e Jabbour (2015). 
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De forma geral, todas as práticas de contato aventadas pela 

literatura são exploradas pelos grandes frigoríficos pesquisados. Dentre 

elas, destaca-se a concentração de atividades dedicadas aos processos de 

fabricação e ao manejo dos resíduos de produção. 

Dentre a literatura analisada, especificam-se, no Quadro 42, as 

abordagens teóricas mais similares à teoria substantiva emergente. 

Mesmo assim, observa-se que nenhuma delas abarca todo o espectro de 

categorias apresentado no modelo empírico-conceitual que explica a 

gestão de operações sustentáveis em grandes frigoríficos. Com base 

nisso, acredita-se que a tese ampliou o entendimento sobre o assunto, 

além de tê-lo sistematizado de uma forma conjunta, estruturada 

(condicionantes, sistema de ações e efeitos) e com maior detalhamento. 
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 Quadro 42 - Aproximações entre as categorias da teoria substantiva emergente 

e a literatura analisada 

 
 Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir do Quadro 42, é possível notar que os tópicos menos 

abordados pela literatura incluem: i) as características dos ambientes de 

produção e de trabalho, que importam para a gestão da sustentabilidade 

e devem ser levados em conta nas inferências sobre o tema; ii) as ações 
e os investimentos de caráter social, dirigidos ao público externo, não 

necessariamente relacionado com a cadeia produtiva (Figura 32); e, iii) a 

conformação da gestão de operações sustentáveis frente a um cenário de 

exportação (Figura 27). 
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As exigências dos mercados externos envidaram adequações no 

processo produtivo dos frigoríficos pesquisados, algumas práticas foram 

melhoradas, como a evolução programada dos resultados de produção 

mais limpa e o maior enfoque na importância da renovabilidade dos 

recursos, outras reorientadas, a exemplo da restrição às matérias-primas 

originadas em determinados biomas brasileiros. Por outro lado, não 

houve a necessidade de incorporação de novos equipamentos e 

tecnologias por ocasião da exportação. Chegou-se, com isso, a uma 

conclusão diferente da obtida por Araújo e Bueno (2008), para quem a 

incorporação do conceito de sustentabilidade empresarial é devida, 

exclusivamente, às exigências dos importadores. 

 
Figura 27 - Condições, ações, interações e efeitos da categoria 'habilitar para a 

exportação' 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

De forma geral, os resultados a que se chegou coadunam-se com 

os da pesquisa bibliométrica desenvolvida por Spezamiglio, Galina e 

Calia (2016), quando esses defendem que, para atingir a ecoeficiência, 

entendida como a produção de mais com menos (economia de recursos) 

e a máxima contenção do desperdício, a inovação dos processos faz-se 

necessária, mesmo que seja um movimento imediatista de investimento 
em inovação incremental para a sustentabilidade. Os efeitos da categoria 

'pensar estrategicamente a sustentabilidade' (Figura 28) estão em 

consonância com a afirmação dos mesmos autores de que 
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Inovar os processos organizacionais para torná-los 

mais limpos, implica em aumento do valor 

intangível e das ações de uma organização [...]. 

Tendo a organização obtido sucesso em alcançar a 

ecoeficiência, ela terá aumentado sua 

produtividade, o que está diretamente relacionado 

com a competitividade. (SPEZAMIGLIO; 

GALINA; CALIA, 2016, p. 386). 

  

Na categoria 'pensar estrategicamente a sustentabilidade', 

encontrou-se o que Sousa-Filho e Barbieri (2015, p. 701) chamam de 

orientação socioambiental, isto é, "o comportamento positivo da 

empresa no que diz respeito a questões sociais, ambientais e éticas, 

vinculadas ao modo de fazer negócios", à ideologia e aos valores da 

empresa e também dos gestores. Esses valores são, em seguida, 

integrados aos sistemas de gestão e à estratégia do negócio. Concorda-

se, ainda, com tais autores quanto à percepção de que "aspectos como 

dependência da história, ética e governança fazem parte da capacidade 

orientação socioambiental. Todos esses aspectos são intangíveis e têm 

características complexas, que emergem a partir do conhecimento tácito 

e da história das organizações" (SOUSA-FILHO; BARBIERI, 2015, p. 

701). 

 
Figura 28 - Condições, ações, interações e efeitos da categoria 'pensar 

estrategicamente a sustentabilidade' 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 
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Diante dos achados da categoria 'pensar estrategicamente a 

sustentabilidade', julga-se que a forma de pensar dos gestores de grandes 

frigoríficos identifica-se como o papel do gestor defendido pela teoria 

do acionista (FRIEDMAN, 1970), segundo o qual a criação de valor 

para a empresa é a única função-objetivo que deve guiar as ações dos 

gestores, mas que, para manter o lucro no longo prazo, é preciso 

respeitar e manter relações contínuas com os stakeholders.  

Seguindo essa visão crítica à teoria dos stakeholders, surge uma 

identificação com o enfoque proposto por Jensen (2000), o qual reitera 

que o parâmetro básico seguido pela empresa é a maximização do seu 

valor de mercado e que o alcance desse objetivo envolve, cada vez mais, 

incluir a preocupação com o conjunto dos stakeholders. Jensen (2000) 

delineou a convergência entre a teoria do acionista e a teoria dos 

stakeholders, ao concordar com a premissa básica da maximização do 

valor (FRIEDMAN, 1970), ao mesmo tempo que considera o interesse 

dos stakeholders (FREEMAN, 1994), mas não o tem como objetivo-fim 

da empresa, e sim como meio para maximizar o lucro. Assim, os 

múltiplos objetivos apregoados pela teoria dos stakeholders, no 

entendimento de Jensen (2000), contribuem para a formulação de 

estratégias empresariais, de sorte que a prática de ações socioambientais 

serve para suprir os interesses dos stakeholders, sem perder de vista a 

criação de valor para a empresa. Significa dizer que, na prática, o bom 

comportamento das empresas as conduz a uma maximização do lucro 

(FRIEDMAN, 1970; JENSEN, 2000). Em suma, apesar de divergirem 

sobre o papel das empresas na sociedade, ambas as teorias se preocupam 

com o bem-estar social (MACHADO FILHO; ZYLBERSZTAJN, 

2004). Isso vai ao encontro das declarações colhidas dos gestores de 

grandes frigoríficos, que referem as práticas socioambientais ou como 

necessárias para a empresa não perder valor ou adotadas sob a condição 

da empresa ter algum retorno. 

Ademais, compartilha-se do posicionamento de Petrini (2006) ao 

afirmar que o ponto de partida para a incorporação da sustentabilidade à 

estratégia da empresa é o envolvimento da alta administração com o 

ideal da sustentabilidade, seguido da adequação da estrutura 

organizacional no sentido de implementar e sustentar o conceito de 

sustentabilidade. A ação humana e a estrutura organizacional, continua a 

autora, atuam na formação da visão de sustentabilidade da empresa, que 

reforça as primeiras, quando consolidada na organização. Essa dinâmica 

de via dupla pôde ser observada na prática das empresas investigadas, 

onde a cultura carregada pelos indivíduos e expressa em suas ações 
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influencia na construção de uma cultura organizacional sustentável, que, 

ao se firmar, retroalimenta e molda os comportamentos individuais. 

Considera-se que houve um avanço em relação às ideias de 

Petrini (2006), pois se contatou que a incorporação da sustentabilidade à 

estratégia empresarial depende não apenas dos comportamentos 

ideológicos de indivíduos, principalmente das lideranças, que reforçam 

um comportamento organizacional (PETRINI, 2006), mas também do 

comportamento de instâncias externas ao contexto interno da empresa. 

Baseando-se nas diferentes vozes do campo investigado, sobressaiu-se 

que os condicionantes de práticas de gestão ambiental são 

eminentemente externos - do externo para a firma, dentre os quais se 

destacam as instituições, o governo e o mercado. 

Analisando as ações e as interações integrantes das categorias 

'pensar estrategicamente a sustentabilidade' (Figura 28), 'desenvolver 

produtos e processos' (Figura 29), 'agir para a sustentabilidade' (Figura 

30) e 'gerenciar os resíduos' (Figura 31), pode-se perceber a 

predominância das estratégias ambientais focadas na produtividade dos 

recursos, como a redução das perdas nos processos e a reutilização dos 

resíduos. Isso quer dizer que, para os grandes frigoríficos brasileiros, os 

processos são o foco competitivo, e o custo é a fonte potencial de 

vantagem competitiva. Chegou-se a essa conclusão com base no modelo 

teórico de Orsato (2002), que categoriza os tipos genéricos de 

estratégias ambientais corporativas, no intuito de definir um 

posicionamento ambiental estratégico para a empresa. 

Da mesma forma que com os principais achados da pesquisa de 

Maçaneiro et al. (2015), os recém referidos resultados inserem-se na 

perspectiva evolucionista, a qual postula que as empresas veem a 

regulamentação ambiental menos como custo e mais como 

oportunidades tecnológicas, orientando-as a inovar e a melhorar a 

produtividade, visualizando a competitividade (PORTER; LINDE, 

1995; ROMEIRO; SALLES FILHO, 1996; MAÇANEIRO et al., 2015).  

De outra parte, dentre os potenciais ganhos de competitividade 

associados às ações ambientais estratégicas (Figura 7), citados por 

Bánkuti e Bánkuti (2014), não pôde ser constatada a agregação de valor 

aos produtos comercializados pelos grandes frigoríficos, expressa no 

aumento da margem de lucratividade e no aumento das vendas, devido à 

dificuldade de a valoração de aspectos sociais e ambientais nos produtos 

ser legitimada e aceita pelos consumidores.  
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Figura 29 - Condições, ações, interações e efeitos da categoria 'desenvolver 

produtos e processos' 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

No âmago da categoria 'desenvolver produtos e processos' 

(Figura 29), foi possível notar que os grandes frigoríficos investem, por 

exemplo, em ações e interações para o desenvolvimento de embalagens 

e de equipamentos e tecnologias, cientes de que essas inovações serão 

copiadas pelos concorrentes. Contudo, antes que isso aconteça, os 

frigoríficos conseguem explorar suas capacitações com tal rapidez que 

desfrutam dos lucros iniciais e obtêm, ainda, as vantagens de reputação 

de líderes tecnológicos junto aos seus clientes e consumidores 

(BARNEY, 1991). Sendo assim, a sustentabilidade da vantagem 

competitiva mantém-se enquanto o frigorífico figura como protagonista 

na implementação da inovação. 

Especificamente quanto ao desenvolvimento de novos produtos 

pelos grandes frigoríficos, os processos de inovação destacados na 

categoria 'desenvolver produtos e processos' condizem com a afirmação 

de Grinde e Khare (2008), para quem as mudanças nas prioridades dos 

clientes estão criando novas oportunidades de mercado e atraindo o 

interesse dos negócios. O aumento da demanda por produtos mais 

alinhados às atuais recomendações em termos de nutrição e de saúde é 

um sinal de avanço das economias, além de que os países em 

desenvolvimento constituem um mercado em potencial para produtos 

que satisfaçam as necessidades das pessoas na base da pirâmide de 

renda (HART; MILSTEIN, 2003; NIDUMOLU; PRAHALAD; 

RANGASWAMI, 2009). 
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Quanto aos achados da categoria 'agir para a sustentabilidade' 

(Figura 30), detectou-se uma similaridade com a capacidade de 

aperfeiçoamento ambiental, cuja criação está baseada na combinação de 

recursos sob a forma de ações que ajudam a suportar o processo de 

melhoria contínua. Sousa-Filho e Barbieri (2015, p. 702) elegeram o 

aperfeiçoamento ambiental como construto contributivo para a 

operacionalização da estratégia socioambiental baseada em recursos e o 

conceituaram como "a capacidade da empresa de melhorar os aspectos 

ambientais de suas operações implementando técnicas, tecnologias ou 

metodologias que gerem impactos positivos nos desempenhos financeiro 

e socioambiental". Aderentes a esse conceito, a incorporação de 

tecnologias limpas, o aproveitamento dos recursos, a prevenção da 

poluição promovida por funcionários e a colaboração na cadeia 

produtiva para a redução dos impactos ambientais, são algumas das 

principais ações, realizadas pelos grandes frigoríficos, tidas como de 

aperfeiçoamento das operações enfocando questões ambientais. Do 

mesmo modo que a integração e a coordenação entre recursos humanos, 

operação e tecnologia foram ganhando importância para a gestão da 

sustentabilidade no decorrer deste estudo, Sousa-Filho e Barbieri (2015) 

consideram-nas indispensáveis no âmbito da capacidade de 

aperfeiçoamento ambiental. 

 
Figura 30 - Condições, ações, interações e efeitos da categoria 'agir para a 

sustentabilidade' 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Importa repensar a discussão em torno da relação de 

fornecimento com produtores locais e de menor porte, que remete a 
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considerações dos gestores sobre a estratégia de optar pelo mercado, ao 

invés de internalizar as atividades de criação de animais. Esse ponto de 

vista é justificado pela existência de um limite à internalização de 

atividades produtivas em termos de eficiência, que se consubstancia no 

fato de que os produtores possuem competências técnicas superiores às 

que os frigoríficos dispõem internamente no que compete à criação de 

animais. Essa análise encontra amparo teórico na Visão Baseada em 

Recursos – RBV (PENROSE, 1959; 2002; WERNERFELT, 1984; 

BARNEY, 2001). Todavia, quando a relação entre frigoríficos e 

produtores se desenvolve no sistema de integração, visualiza-se uma 

forma híbrida, quase vertical, na medida em que a empresa detém 

controle sobre o integrado e transaciona o produto (animal) via 

contratos, havendo relação com a teoria da Economia dos Custos de 

Transação. 

 
Figura 31 - Condições, ações, interações e efeitos da categoria 'gerenciar os 

resíduos' 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Por outro lado, no que tange ao gerenciamento dos resíduos 

(Figura 31), perceberam-se iniciativas favoráveis à internalização do 

processamento de resíduos. A intenção por detrás da integração vertical 

é evitar custos de negociar contratos com empresas especializadas neste 

serviço e, consequentemente, de monitorar o tratamento e de rastrear a 

disposição final dos resíduos para assegurar a segurança do processo. A 

opção de internalizar permite a eficiente coordenação do processamento 
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de resíduos, ancorada na teoria da Economia dos Custos de Transação 

(COASE, 1937; WILLIAMSON, 1985; 1991; 2000).   

Montibeller Filho (2004) reconhece a contribuição dos processos 

de reciclagem de materiais para a problemática ambiental. Porém, o 

autor tece críticas aos estudiosos que apresentam a reciclagem de 

materiais como a resolução dos problemas de escassez de recursos 

naturais e de degradação do meio ambiente. Ele sai em defesa de 

condicionantes ambientais e econômicos a que a reciclagem de materiais 

está sujeita e que impedem o desenvolvimento de todo o seu pretenso 

potencial. Do ponto de vista ambiental, "mesmo considerando as 

possibilidades da reciclagem, o volume físico de material não reciclável 

ao qual tem que ser dada depositação final é sempre muito grande" 

(MONTIBELLER FILHO, 2004, p. 244). Por outro lado, a reciclagem 

se defronta com resistências colocadas pela economia. 

 
[...] para o reciclamento é necessário utilizar mais 

energia (inclusive a humana), insumos e outros 

materiais. (Isto também se dá quando a produção 

é feita a partir da matéria-prima, porém em grau 

menor.) Reciclar materiais implica maior custo de 

processamento, haja vista a necessidade de 

descontaminação (limpeza, purificação, às vezes à 

base de produtos químicos), classificação, 

separação (muitos produtos aptos à reciclagem são 

compostos de diversos materiais), e outros 

procedimentos próprios de muitos processos de 

reaproveitamento industrial de materiais. A estes 

custos associam-se os de transporte e seleção de 

materiais, encarecendo ainda mais o processo. 

Devido à série de custos adicionais que o processo 

reclama, os rejeitos ou lixo recicláveis (as 

matérias secundárias) não encontram bom 

mercado – pois é mais interessante para a 

indústria produzir a partir de matérias-primas do 

que de material reprocessado ou matérias 

secundárias (MONTIBELLER FILHO, 2004, p. 

234). 

 

A partir do conhecimento dos elementos e das relações 

envolvidos no gerenciamento dos resíduos, trazido por este estudo, 

abrem-se novas possibilidades de pesquisa para verificar em que medida 

os limites ambientais e econômicos discutidos por Montibeller Filho 

(2004) sujeitam a reciclagem de materiais na indústria frigorífica. 
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Considera-se como positivo o enrijecimento das exigências das 

comunidades próximas aos frigoríficos (Figura 32), tendo em vista que, 

conforme enfatizado por Van Bellen (2010), cabe à sociedade, como 

consumidora, determinar os limites de atuação desse setor econômico, 

de tal modo que gere o benefício econômico (produto) com o menor 

impacto possível. Ao passo que a sociedade reconhece a existência e a 

proliferação de novas ideias e tecnologias para abordar as questões de 

sustentabilidade (GRINDE; KHARE, 2008), cresce a exigência para que 

as empresas incorporem o custo da externalidade do processo produtivo 

no produto, reduzindo ao máximo o impacto negativo causado pela 

externalidade sobre o meio ambiente (VAN BELLEN, 2010). 

 
Figura 32 - Condições, ações, interações e efeitos da categoria 'conviver com as 

comunidades próximas' 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2016-2017). 

 

Conforme evidenciado na categoria 'conviver com as 

comunidades próximas', à medida que a emergência da consciência da 

sociedade causa preocupação nos frigoríficos no que diz respeito aos 

possíveis impactos sobre os negócios, eles buscam estabelecer vínculos 

com as comunidades por meio de programas sociais, na sua maioria, 

dirigidos à educação, ao meio ambiente e à cultura. Mesmo com uma 

lógica mercadológica subjacente, isso acaba gerando, nas palavras de 

Van Bellen (2010), um círculo virtuoso, pois leva outras empresas a 

trabalhar as questões de sustentabilidade ao verem que suas 

concorrentes estão a fazer. Não esquecendo que os próprios projetos 

sociais contribuem para alavancar a criticidade da sociedade. 
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Por último, exploram-se aproximações com o conceito de Criação 

de Valor Compartilhado – CVC, apresentado como modelo de gestão 

por Porter e Kramer (2011). A CVC é uma abordagem para se 

instrumentalizar uma nova forma de a sociedade e as empresas 

trabalharem juntas em torno de um desenvolvimento conjunto, segundo 

a qual a criação de valor conjunto é parte integral da maximização de 

lucros. Caso a atitude de responsabilidade socioambiental da empresa 

esteja alinhada com o seu negócio principal (RSE estratégica), o papel 

dela pode se ampliar para um escopo mais social, em paralelo ao 

aumento das receitas (PORTER; KRAMER, 2011; MORAIS NETO; 

PEREIRA; MORITZ, 2012). Porter e Kramer (2011) argumentam que a 

preocupação das empresas deve se estender para as condições de 

produção dos membros da cadeia, pois delas depende a qualidade dos 

seus processos e produtos. Não é suficiente, portanto, que a empresa 

esteja agindo corretamente e lucrando, se os partícipes da sua cadeia 

encontram-se em vias de insustentabilidade. Aligleri, Aligleri e 

Kruglianskas (2009) já diziam que a maturidade de uma cadeia nas 

questões socioambientais é equivalente à capacidade do seu elo mais 

fraco, pois, se algum dos elos falha ou é interrompido, as consequências 

repercutem nos outros elos, comprometendo a cadeia como um todo. 

Isso equivale dizer que "os escândalos que denunciam irregularidades de 

algum elo da cadeia acabam expondo-a como um todo, manchando a 

imagem perante os stakeholders" (SILVA; ALVES; BARCELLOS, 

2016, p. 301).  

Porter e Kramer (2011) defendem três maneiras de criar valor 

compartilhado. O primeiro nível de CVC enfatiza como a empresa 

atende as necessidades da sociedade, reconcebe mercados e fornece 

novos produtos a seus clientes, considerando que oportunidades de 

inovação e de lucro podem surgir quando as empresas se mobilizam 

para atender problemas sociais partindo de uma estratégia vinculada ao 

seu negócio principal. No segundo nível de CVC, verifica-se como a 

produtividade está sendo redefinida na cadeia de valor, considerada uma 

oportunidade de conectar a competitividade com o bem-estar social. O 

terceiro nível de CVC detém-se na forma como ocorre a conexão entre a 

empresa e outras organizações locais, pois se entende que as empresas 

criam valor compartilhado por meio do desenvolvimento do ambiente 

em que estão (PORTER; KRAMER, 2011; MORAIS NETO; 

PEREIRA; MORITZ, 2012; MORAIS NETO; PEREIRA, 2014).  

Com base nessas explicações e nas ações usadas para 

exemplificar o desenvolvimento de valor compartilhado em cada nível 

de CVC, refletiu-se, novamente, sobre a atuação dos grandes frigoríficos 
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e o resultado foi a análise de ações que promovem o processo de CVC 

na prática das empresas pesquisadas (Quadro 43). Nesse sentido, 

observa-se que os grandes frigoríficos estão direcionando esforços em 

diversas frentes com base em um modelo de gestão que aborda os três 

níveis da teoria de CVC. 

 
Quadro 43 - Ações específicas dos grandes frigoríficos em cada nível de CVC 

Níveis de 

CVC 

Ações 

genéricas
77

 

Ações específicas por parte  

dos grandes frigoríficos 

Reconceber 

produtos, 

mercados e 

necessidades 

dos clientes 

Necessidades 

básicas 

sociais:  

i) saúde;  

ii) moradia; 

iii) nutrição; 

iv) ajuda aos 

idosos;  

v) segurança 

financeira; e, 

vi) menor 

dano 

ambiental. 

- os grandes frigoríficos estão preocupados 

em minimizar os custos operacionais do 

setor, quando, por exemplo, buscam ou 

desenvolvem raças mais produtivas. Além 

do resultado para o produtor, o alcance de 

operações mais econômicas possibilita uma 

redução de preço dos produtos cárneos para 

os consumidores, permitindo a inclusão de 

mais pessoas da base da pirâmide no 

mercado de consumo; 

- os grandes frigoríficos começam a 

explorar a criação e o atendimento de 

necessidades de melhor saudabilidade em 

seus alimentos, principalmente nos produtos 

industrializados derivados de carne, 

investindo no desenvolvimento de 

formulações com menores teores de gordura 

e sódio; 

Redefinir 

produtividade 

na cadeia de 

valor 

Cadeia de 

valor:  

i) uso de 

energia;  

ii) logística; 

iii) uso de 

recursos; iv) 

aquisições; v) 

distribuição; 

e, vi) 

produtividade 

dos 

funcionários. 

- a formação de grupos de funcionários, 

para estudar os locais de produção e 

perceber potencialidades e deficiências 

relacionadas à produtividade, à qualidade e 

aos aspectos e impactos ambientais, é uma 

ferramenta há tempos institucionalizada nos 

grandes frigoríficos. As sugestões com 

contribuição reconhecida são incorporadas 

às rotinas operacionais em todas as 

unidades produtivas. O grupo de 

funcionários, de quem partiu a ideia, e os 

gestores em torno dele recebem 

bonificações; 

- possuem programa de participação dos 

funcionários na distribuição dos resultados, 

                                                        
77

 Vide Morais Neto, Pereira e Moritz (2012, p. 85). 
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bem como programa de saúde e segurança 

nos quais todos os funcionários, 

independente do nível hierárquico, recebem 

frequentes treinamentos; 

- há iniciativas para a reutilização de 

resíduos orgânicos (lodo de ETE e dejetos 

dos animais) como insumos energéticos nos 

próprios processos (geração de biogás), 

além da aquisição de biomassa ao invés de 

madeira. Isso promove uma economia na 

compra de energia, inclusive de fontes não 

renováveis, e no descarte desses resíduos; 

Capacitar o 

desenvolvi 

mento local 

de cluster 

i) 

engajamento 

com 

tomadores de 

decisão;  

ii) clientes e 

fornecedores; 

iii) 

instituições 

de ensino; e, 

iv) 

infraestrutura 

regional. 

- as unidades produtivas, por meio dos 

comitês de investimento social, travam 

parcerias com o poder público local para a 

oferta de programas de desenvolvimento 

pessoal e profissional às pessoas das 

comunidades em torno delas. Os projetos 

junto às escolas ajudam a qualificar a mão 

de obra futura; 

- os grandes frigoríficos trabalham, em 

conjunto com fornecedores de tecnologias e 

com diversas universidades do Brasil e do 

mundo, para melhorar a eficiência 

energética das suas instalações de produção, 

para desenvolver tecnologias que 

aproveitam os resíduos e outros recursos 

renováveis e para melhorar a genética dos 

animais; 

- os grandes frigoríficos preparam e 

desenvolvem fornecedores locais, quer seja 

os de insumos (ingredientes e embalagens 

para os produtos e grãos ou ração para a 

criação dos animais), quer seja os de 

serviços (manutenção, transporte e descarte 

de resíduos). Todos os terceiros, com os 

quais o frigorífico possui relações, 

participam de treinamentos para se inteirar 

da política do mesmo. Para o 

desenvolvimento dos fornecedores, é 

comum ter por base os padrões exigidos 

pelos clientes nacionais e estrangeiros; 

- os grandes frigoríficos esforçam-se para 

dar condições que favoreçam a viabilização 

da atividade de criação de animais para os 
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pequenos produtores. 

Fonte: dados empíricos da pesquisa (2016-2017) compreendidos com base em 

Porter e Kramer (2011) e em Morais Neto, Pereira e Moritz (2012). 

 

Torna-se possível concluir que os grandes frigoríficos estão 

lucrando ao conectar o seu negócio principal (core business) à 

necessidade da sociedade por alimentos de qualidade, a preços 

acessíveis. Além disso, ao contribuir para que os partícipes da cadeia 

produtiva permaneçam sustentáveis, os grandes frigoríficos estão 

angariando benefícios a si, pois os fornecedores entregarão produtos de 

maior qualidade. Como bem enfatizado por Orsiolli e Nobre (2016), 

ações normativas para o fornecimento criam oportunidades 

mercadológicas para que empresas e fornecedores criem e compartilhem 

interesses mútuos e valores de caráter econômico, social e ambiental. 

 

4.6 A SUSTENTABILIDADE ENTRE DISCURSOS E PRÁTICAS 

NA GESTÃO DE OPERAÇÕES: A IMPOSSIBILIDADE DE 

PARAR A RODA DA PRODUÇÃO  

 

Incorporar o posicionamento crítico da pesquisadora ao relatório 

da tese é o principal propósito deste tópico. A reflexão toma como base 

pontos em que poderia haver mais resolutividade, em contraponto à 

teoria construída, que traduz o processo de incorporação e 

desenvolvimento de gestão da sustentabilidade a partir da perspectiva de 

sujeitos envolvidos profissional e, não raramente, emocionalmente com 

o fenômeno estudado. 

Retomando o dilema inicial entre 'aumentar a produção' e 'ser 

sustentável', era suposto que os gestores não deixam de aproveitar 

oportunidades de aumento do volume de produção "simplesmente" pelo 

fato disso aumentar o consumo de recursos naturais e, talvez, agravar as 

externalidades negativas. Não foram cogitadas possibilidades dos 

frigoríficos colocarem-se, espontaneamente, algum limite à 

intensificação e à expansão da produção, nem mesmo utopicamente. Os 

gestores racionalizam o crescimento da produção como inevitável em 

função das demandas da população, seja pelo aumento demográfico, 

seja pelas deficiências do abastecimento de alimentos. A 
sustentabilidade é tratada de diferentes patamares de decisão e ação, e o 

mainstream da literatura não prega radicalismos na consideração do 

tema, e sim atenuantes, partindo do pressuposto de que a atividade 

produtiva é aceita e o seu crescimento é necessário. A concessão feita 

pelas empresas, e referendada pela literatura, é o aumento da 
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produtividade, no esforço de tornar os impactos negativos mais amenos. 

Ainda assim, a preocupação não deixa de ser essencialmente econômica, 

uma vez que a estratégia de preço é decisiva no setor de frigoríficos. 

Para manter seus empregos, os gestores comprometem-se com a 

dinâmica do capitalismo industrial e abstraem-se da insustentabilidade 

deste sistema. Os pontos de atenção deles concentram-se em fazer com 

que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível dentro dos 

processos produtivos, ou seja, busca-se a eficiência, em termos relativos, 

até o limite da tecnologia em uso. Assim, a contínua melhora da relação 

dos recursos utilizados com os resultados alcançados possibilita o 

aumento da produção com menos recursos e resíduos. De modo geral, se 

existe tecnologia mais avançada disponível no mercado, que seja viável 

técnica e economicamente, bem como adequada do ponto de vista da 

segurança alimentar, os grandes frigoríficos têm investido. Além disso, 

para que os impactos ao meio ambiente não aumentem na mesma 

proporção do volume produzido, os grandes frigoríficos têm envidado 

esforços para utilizar materiais e energia em ciclos fechados 

(renovabilidade) e fontes alternativas de energia (biomassa e biogás). 

Em suma, embora os gestores confirmem a existência de conflitos entre 

questões ambientais, sanitárias e econômico-financeiras, foi possível 

perceber, em diversos momentos, que elas coexistem. Contudo, exceto 

por determinação legal, dificilmente questões ambientais sobrepõem 

questões econômico-financeiras, quiçá questões de qualidade sanitária. 

Toda a discussão do pretenso dilema entre o aumento de 

produção e a sustentabilidade deu-se em torno da proporção de água, 

energia e materiais consumida para produzir certa quantidade de carne. 

Contudo, a resolutividade que os gestores conferiram a essa interligação 

específica parece reduzida quando se pensa em como enfrentar o 

crescimento populacional e a demanda por mais alimentos. Ao invés de 

dilema, é provável que se esteja a falar de uma impossibilidade, pois 

(ainda) não há como produzir animais e alimentos em escala crescente 

sem afetar severamente os sistemas naturais e a vida humana, seja pelo 

consumo de água e energia, seja pela geração de dejetos. Com os 

desafios impostos pelas mudanças globais, tanto econômicas quanto 

climáticas, torna-se imperativo conseguir equalizar a gestão dos recursos 

com o crescimento da população, sob pena de ameaçar o futuro da 

humanidade. 

Neste contexto, o que avança é a produtividade, cujo aumento se 

deve tanto as constantes melhorias de processo quanto ao uso de 

tecnologias e se reverte em redução de desperdícios e resultado 

econômico. Mas mesmo isso encontra limites de ordem técnica e 
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econômica, por gerar custos que não conseguem se configurar em 

investimento, que requer perspectiva de retorno, inclusive financeiro. Há 

também que se analisar a questão de um ângulo mais aberto, posição da 

qual se depreende a impossibilidade do pensar no longo prazo 

preponderar nos países em desenvolvimento, onde tudo urge, em 

especial o resultado econômico. As demandas imediatistas e a 

vulnerabilidade da economia brasileira, ainda mais quando associadas às 

mazelas do ambiente da agroindústria de carnes, que lida com limites e 

desgaste da matriz produtiva, fazem com que o enfrentamento de 

questões centrais seja tangenciado. 

De forma análoga à inovação, a mudança para um patamar 

ambiental superior tem um custo, e as empresas são movidas pelo 

retorno financeiro. Por conseguinte, a transição para uma economia mais 

sustentável não é uma transição isenta de custos, pelo contrário, é uma 

transição para a qual serão necessárias grandes alterações em indústrias 

e, por isso, pode resultar em desemprego estrutural. Talvez, o que falta 

para o Brasil avançar no processo de gestão da sustentabilidade é a 

inserção do princípio de responsabilidade compartilhada pelos custos 

inerentes a essa transição. Estado, empresas e consumidores, cada qual 

precisa ceder um pouco e assumir uma parte da "conta": o Estado - na 

arrecadação de receitas; as empresas – no lucro; e, os consumidores - no 

preço pago pelos produtos. 

Além disso, a gestão da sustentabilidade, no Brasil, ainda se 

encontra no início, mais precisamente na fase de sensibilização e 

educação, de um processo que já se estende há tempos. A esse processo 

se acoplou uma conotação instrumental, a qual se configura em práticas 

de disclosure que servem apenas como apelo de marketing institucional. 

Os próprios gestores entrevistados apontaram a existência de um 

discurso "vazio" sobre sustentabilidade nas empresas, sem resultados 

significativos, no qual se reproduz, em destaque, o que se deveria fazer 

e, de forma ínfima, o que realmente se faz. Uma das suas possíveis 

causas é o poder da mídia para elevar o status de certos assuntos, a tal 

ponto que as organizações que não se pronunciam a respeito podem 

perder competitividade. O resultado disso é que o uso descriterioso do 

termo sustentabilidade se tornou rotineiro, e as empresas o fazem como 

forma de se mostrarem atualizadas e proativas, mas sem indicar 

fundamentos consistentes que justifiquem tal estágio evolutivo em 

gestão da sustentabilidade. Nesse ponto, o mainstream da literatura é 

praticamente omisso, fomentando ainda mais o modismo e a 

superficialidade na questão da sustentabilidade. 
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Analisando os conceitos de sustentabilidade obtidos das 

entrevistas, é nítido que eles são feitos com conhecimento de causa. Os 

gestores têm ciência e sensibilidade em relação ao que se passa nestas 

questões, de sorte que o conhecimento por eles demonstrado não fica 

aquém dos saberes científicos. Isso denota que o problema da prática da 

sustentabilidade não é uma questão de desconhecimento, mas sim de 

custo. Pode-se presumir que a dificuldade deve residir em enfrentar o 

trade-off entre os custos de produzir de uma forma sustentável e os de 

produzir de uma forma menos sustentável. Em geral, não há uma 

apreciação, por parte dos gestores, das vantagens de ser sustentável, e 

sim o oposto, há uma espécie de desvantagem competitiva em o ser. Ser 

sustentável custa. Mas a tendência é que isso mude, haja vista as 

pressões de distintos setores da sociedade para que se aja com 

responsabilidade coletiva. Uma parte desta mudança já vem sendo 

forçada pelos mercados internacionais cujas preocupações com a 

produção sustentável são ainda mais desenvolvidas e exigentes do que 

aquelas encontradas no mercado brasileiro. O que parece relevante, 

neste momento, é o reconhecimento da necessidade de haver um 

estímulo institucional para a promoção de boas práticas no setor de 

frigoríficos. 

Cabe destacar, também, que os frigoríficos e as Instituições de 

Ensino Superior – IES poderiam estar ligados mais fortemente, 

beneficiando-se mutuamente por meio do envolvimento do 

conhecimento tácito com o explícito. As parcerias existentes são poucas 

e concentradas em áreas específicas, mostrando a carência de trabalhos 

de extensão nas IES. Por outro lado, cresce o número de representantes 

de indústrias a participar de eventos científicos e a dialogar com a 

academia, preocupados em como adaptar a gestão de operações aos 

impactos que a indústria já sente na área ambiental. 

Em um mundo onde o consumismo impera, ações e atitudes que 

fogem ao padrão vigente não são legitimadas, tampouco incentivadas. 

Transitando entre discurso e prática da sustentabilidade nos sistemas de 

produção, é comum deparar-se com o deslanche das manifestações e o 

arrefecimento das ações. Estas últimas, muitas vezes, parecem estar a 

reboque da legislação, até mesmo porque a preocupação maior é com a 

neutralização de qualquer ameaça que possa vir a frear ou parar a roda 

da produção. Nessa conjuntura, a gestão da sustentabilidade acaba 

reduzida a um artifício de marketing repleto de boas intenções. Portanto, 

modificar comportamentos por meio do conhecimento gerado representa 

o principal entrave para a sustentabilidade e, assim sendo, um desafio 

maior ainda. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, retomam-se os principais achados da pesquisa, 

ratificam-se as contribuições teóricas e práticas, bem como se apontam 

possíveis desdobramentos e aprofundamentos para investigações 

posteriores com relação à temática em foco. 

 

5.1 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Esta pesquisa buscou uma explicação sobre o processo de 

incorporação e desenvolvimento de gestão da sustentabilidade no 

sistema produtivo de grandes frigoríficos brasileiros. 

Para satisfazer esse objetivo, a grounded theory foi a estratégia de 

pesquisa adotada, pois a pesquisadora desejava estar em campo, ouvir 

experiências de pessoas e descobrir coisas, mas sem precisar testar, 

empiricamente, pressupostos da literatura. A curiosidade e a 

criatividade, instigadas pelo caminho metodológico escolhido, 

favoreceram que descobertas emergissem dos dados e que, 

gradativamente, o fenômeno da gestão de operações sustentáveis 

concretizasse-se no objeto empírico (grandes frigoríficos). As 

progressivas e intercaladas etapas de coleta e de análise dos dados foram 

conferindo consistência à investigação e fornecendo respostas aos 

objetivos traçados, os quais passam a ser verificados quanto ao 

atendimento. 

O primeiro objetivo específico foi identificar os elementos e os 

processos envolvidos na gestão da sustentabilidade no sistema produtivo 

de grandes frigoríficos. Respondeu-se esse objetivo por meio da 

identificação de elementos estruturais (p. ex., instrumentos de gestão, 

equipamentos e tecnologias, insumos, utilidades e resíduos, pessoas e 

capital), elementos comportamentais (p. ex., o comprometimento, a 

motivação e a disposição dos funcionários, a posição, a comunicação e o 

estilo dos gestores e o engajamento da alta administração) e elementos 

sistêmicos (p. ex., capacitações técnicas, cultura, trajetória histórica, 

especificidades da atividade, partícipes da cadeia produtiva, legislação, 

comportamento do mercado e cenário econômico). Com o avançar do 

estudo, desvelou-se que, em grandes frigoríficos, a gestão da 

sustentabilidade lida com elementos estruturais, comportamentais e 

sistêmicos, que, na ambiência do sistema de produção, conformam-se 

em processos estratégicos, inovativos, operacionais, de habilitação para 

exportação, de gerenciamento dos resíduos e de relacionamento com 

comunidades próximas. 
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O segundo objetivo específico foi reconhecer as relações entre os 

elementos e os processos subjacentes, que compõem o fenômeno da 

gestão de operações sustentáveis em grandes frigoríficos, a partir da 

percepção dos gestores. Nessa etapa, o modelo analítico, adaptado de 

Strauss e Corbin (2008), contribuiu para a reflexão sobre os 

relacionamentos entre os elementos aflorados nos dados, à proporção 

que esses aspectos eram pensados em termos de ações, interações, 

condições e efeitos. A partir desse exercício reflexivo, conjecturavam-se 

hipóteses de funcionamento para a gestão de operações sustentáveis, as 

quais, na ida seguinte ao campo, eram submetidas à apreciação de 

diferentes gestores. Isso perdurou durante toda a pesquisa de campo e 

consolidou as bases para a construção das categorias da teoria 

substantiva. 

No terceiro objetivo específico, propôs-se a estruturação de um 

modelo empírico-conceitual que explique o fenômeno em foco. Na 

continuidade do detalhado processo de análise e de abstração aplicado às 

evidências empíricas, segundo as diretrizes metodológicas da grounded 

theory, emanaram as categorias e as subcategorias do estudo. As 

categorias são a expressão do que acontece no sistema produtivo de 

grandes frigoríficos sob a denominação de gestão da sustentabilidade. 

Nesse sentido, as categorias 'pensar estrategicamente a sustentabilidade', 

'desenvolver produtos e processos', 'agir para a sustentabilidade', 

'habilitar para a exportação', 'gerenciar os resíduos', 'conviver com as 

comunidades próximas', 'comportamento e conhecimento técnico das 

pessoas', 'comportamento dos gestores', 'condições do ambiente de 

produção e do ambiente de trabalho' e 'comportamento dos partícipes da 

cadeia produtiva e dos agentes do ambiente institucional' sustentam e 

explicam a gestão de operações sustentáveis em grandes frigoríficos. 

Adicionalmente, o modelo empírico-conceitual integra 24 proposições, 

que exprimem as relações identificadas nas referidas categorias. 

O conjunto dessas categorias forma uma teoria substantiva, na 

qual se ancora a tese de que a gestão da sustentabilidade em grandes 

frigoríficos brasileiros é percebida sob diferentes perspectivas de 

acordo com a posição do gestor, mas o tratamento que lhe é 

conferido conflui para objetivos organizacionais comuns, orientados 

para resultados; além disso, está imbricada no sistema de produção 

e interligada às condições técnicas e comportamentais dos 

envolvidos em sua operacionalização; é interdependente das 

condições de produção dos demais elos da cadeia produtiva; e, 

evolui a partir das mudanças sociais, ambientais, econômicas, 
científicas, políticas e institucionais. À vista disso, a incorporação da 
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sustentabilidade ao sistema de produção é impulsionada quando as 

empresas, conduzidas por gestores receptivos a mudanças e preocupados 

com a eficiência produtiva, são pressionadas por uma cobrança legal, do 

mercado ou da sociedade. A partir disso, o desenvolvimento da 

sustentabilidade engrena-se com processos de adequação da estrutura 

produtiva às evoluções tecnológicas e aos padrões dos diferentes 

mercados importadores, de absorção e aproveitamento do conhecimento 

adquirido durante a trajetória, de construção de uma cultura de 

sustentabilidade e de inter-relação com os demais atores da cadeia 

produtiva. 

Durante a pesquisa de campo, algo que se destacou foi o fato 

recorrente de os gestores informarem que determinados aspectos do 

processo produtivo são inerentes ao segmento de proteína animal, 

propriedades que acabaram sendo contempladas na categoria 'condições 

do ambiente de produção e do ambiente de trabalho'. Assim, ao 

empreender estudos sobre sustentabilidade, enfatiza-se a importância de 

um reconhecimento das características do ambiente de produção, na 

linha do recomendado por Silvestre (2016), de que as inferências sobre a 

gestão sustentável estejam cingidas pelo contexto específico da cadeia 

de suprimentos. A exemplo do nicho de frigoríficos investigado, a 

produção de alimentos de primeira necessidade, que competem por 

preço (padrão de concorrência vigente), não permite uma larga margem 

de lucratividade, o que pode vir a restringir investimentos. Além disso, a 

intensa e complexa regulamentação sobre o setor requer uma constante 

mobilização de recursos pelos frigoríficos para atender a legislação.  

Cabe frisar que os condicionantes externos são fatores 

determinantes da incorporação da sustentabilidade pela gestão. Como 

condicionantes da gestão sustentável, foram destaque: estado, governo, 

legislação, mercado, internacionalização e imagem corporativa. Ainda 

que o empresário tenha uma ideologia de preocupação com o meio 

ambiente, a realidade que os dados retrataram, na maior parte do tempo, 

é que o ambiente externo induz os gestores a agir mais adequadamente 

nas questões de sustentabilidade, trazendo um incremento no custo 

operacional. O incentivo e/ou a obrigatoriedade institucional a essas 

questões têm uma profunda participação nas escolhas feitas no âmbito 

da gestão empresarial. Adicionalmente, determinadas posições do setor 

exterior obrigam que a gestão seja sustentável, já que os importadores 

determinam com quais características e preocupações os produtos 

devem ser feitos. Do contrário, a produção brasileira ficaria relegada 

para mercados que podem não ser os mais rentáveis e, logicamente, com 

possibilidades de comercialização bastante limitadas. O resultado disso 
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é visível: os executivos relutam em focar no meio ambiente, mesmo 

com a iminência das mudanças ambientais, sob pena de perder 

competitividade; para eles, os resultados são preponderantes, sobretudo 

o financeiro, porque há custos envolvidos na sustentabilidade do 

negócio e, em boa verdade, os aportadores de capital visam o retorno do 

seu investimento.  

Ciente da contribuição do campo tecnológico no processo de 

mudanças em direção a um sistema de produção mais sustentável 

(NASCIMENTO, 2012), haja vista que a tecnologia determina a 

eficiência com que os recursos são usados na sociedade (JOVANE et al., 

2008), importa destacar os principais fatores em torno da escolha das 

tecnologias de produção por parte de grandes frigoríficos. A decisão 

pela tecnologia de produção baseia-se nos parâmetros estabelecidos e 

nas substâncias e técnicas permitidas pela legislação, bem como no 

custo de aquisição e operação e no retorno sobre o investimento, fatores 

esses influenciados pela flutuação das variáveis econômicas. 

Adicionalmente e se levando em consideração as diferentes regiões 

brasileiras onde se encontram instaladas as plantas produtivas, entram 

em discussão, também, o potencial de expansão da produção e de 

desenvolvimento local e regional, a disponibilidade e o acesso aos 

fatores de produção (matéria-prima, recursos naturais, mão-de-obra), o 

perfil e a proximidade do mercado consumidor, o status sanitário do 

estado e a funcionalidade da tecnologia nas fábricas em operação. 

Deve-se levar em conta que a tese está delimitada, temporal e 

espacialmente, a um contexto específico, de tal forma que seus 

resultados estendem-se à gestão da sustentabilidade no sistema de 

produção em grandes frigoríficos brasileiros, que vem a ser a área 

substantiva definida para a pesquisa. Considerando que o fenômeno está 

contextualizado no tempo, insta lembrar que a pesquisa de campo foi 

desenvolvida no período de abril de 2016 a junho de 2017, de sorte que 

mudanças nos condicionantes, sobretudo externos, podem levar a 

alterações tanto nas ações quanto nas consequências. Em relação à 

seleção de casos em que se expressa o fenômeno, a investigação 

delimitou-se a três frigoríficos de grande porte, representados por 17 

gestores de diferentes áreas e níveis de atuação. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A TEORIA 

 

Esta pesquisa, de certa forma, confronta os esquemas de 

desagregação do conceito de desenvolvimento sustentável em 

dimensões (SACHS, 1993) – um dos mais conhecidos, que serviram de 
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base para a promoção das dimensões da sustentabilidade organizacional 

– TBL (ELKINGTON, 1997). Na esteira dessas obras clássicas, seguiu-

se uma gama de estudos que adotaram as dimensões econômica, social e 

ambiental, atribuindo-lhes uma função de quantificação dos impactos 

das atividades de uma organização, por meio de métricas e de 

indicadores (FREITAS et al., 2012; ENGELMAN, 2013). Os 

referenciais propostos por essa vertente teórica são úteis para se 

categorizar, mas não para se verificar a gestão da sustentabilidade no 

sistema de produção, basicamente porque privilegiam intervenções 

específicas e localizadas em detrimento dos relacionamentos. Outro 

ponto delicado é a interpretação que se faz da expressão 'equilíbrio' entre 

os pilares do TBL, pois ele depende de características das empresas, 

como setor, maturidade e porte. Sendo assim, levanta-se a questão sobre 

a preocupação da gestão da sustentabilidade ser com o equilíbrio ou com 

a minimização de externalidades negativas e a promoção de positivas. A 

conformidade legal e as certificações são as externalidades positivas que 

as empresas, em uma primeira visão, almejam. Nesse contexto, o 

diferencial da investigação, que se acaba de fazer, está em não ter 

imbuído os dados nas dimensões convencionadas pela literatura, 

deixando que a operacionalização da sustentabilidade manifestasse-se de 

forma genuína na realidade de empresas industriais.  

Além disso, a presente pesquisa visou contribuir para o 

preenchimento de uma lacuna teórica existente entre a gestão de 

operações e a sustentabilidade, no que concerne à análise dos processos 

organizacionais subjacentes à sustentabilidade, envolvendo o 

aprendizado, os recursos humanos, a estruturação e a cultura 

(ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010), e à explicação de 

como as principais forças, internas e externas à organização, 

condicionam a evolução da sustentabilidade na empresa (JABBOUR; 

SANTOS, 2006). Essa lacuna foi corroborada com o levantamento dos 

estudos relacionados ao tema, nos quais se verificou que elementos e 

processos críticos são pouco abordados na investigação sobre a gestão 

de operações sustentáveis, tampouco seus efeitos interativos 

(JABBOUR; SANTOS, 2006; GAVRONSKI, 2009; MARX; PAULA, 

2011; DELAI, 2014; JABBOUR, 2015; SEHNEM; ROSSETTO, 2014). 

Contribuindo para sua superação, as proposições teóricas resultantes 

deste trabalho possibilitam enxergar que o processo de evolução da 

sustentabilidade no sistema de produção é catalisado pela coexistência 

de exigência legal, mercadológica ou social com gestores cuja 

mentalidade está predisposta à mudança e imbuída da eficiência 

produtiva. Sucedem-se, assim, processos de mudança na direção da 
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internalização de conceitos à cultura organizacional, do 

desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, da opção 

por práticas e tecnologias de produção que geram menos externalidades 

negativas, da aplicação do conhecimento adquirido com a prática das 

atividades produtivas, da adequação do processo produtivo às exigências 

dos diferentes mercados e do estabelecimento de relações mais próximas 

com partícipes da cadeia e comunidades. A partir do momento em que a 

sustentabilidade passa a ser tratada de maneira sistemática e estruturada, 

as empresas buscam modelos e instrumentos para planejar, executar e 

monitorar as suas ações de produção. Essa instrumentalização da gestão 

é parte essencial do processo de incorporação e desenvolvimento da 

sustentabilidade no sistema produtivo, mas ele também é dependente de 

fatores pertencentes ao contexto organizacional interno e externo. 

A linearidade pregada pela teoria foi um dos problemas sobre os 

quais a tese trabalhou. Esse problema consistia no fato de que os 

postulados teóricos consideram que o sistema de produção tende a 

incorporar a sustentabilidade de forma homogênea no conjunto de suas 

atividades (JABBOUR, 2015). De encontro a essa afirmação generalista, 

desenvolveu-se um modelo de referência para integração das questões 

de sustentabilidade nas decisões de produção, de investimento e de 

desenvolvimento de produtos e processos. A contribuição não se limitou 

a isso, mas avançou no entendimento de que a incorporação da 

sustentabilidade à gestão de operações depende fundamentalmente de 

condicionantes do contexto no qual acontecem as ações gestoras. 

Ao lançar um olhar diferenciado e único para dois campos de 

estudo (gestão de operações e sustentabilidade), uma contribuição foi 

dada para corrigir a disfunção entre conceitos da literatura internacional 

e a realidade brasileira (ALVES; NASCIMENTO, 2014), na medida em 

que se teve a emergência de uma teoria a partir da prática. O modelo 

empírico-conceitual aqui apresentado foi derivado das experiências e 

das percepções de gestores, e não efluído de modelos existentes. Fruto 

de abordagem interpretativa e integrativa, o modelo retrata a realidade 

da gestão de operações sustentáveis em um contexto específico – 

grandes frigoríficos, explicando o fenômeno em termos de condições, de 

ações e de consequências. 

 

5.3 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

  

Voltando aos problemas práticos dos gestores, no que tange às 

limitações de compreensão das interseções entre a sustentabilidade e a 

produção e às dificuldades de deliberação sobre questões que, às vezes, 



394 

 

se mostram conflitantes à luz das diferentes perspectivas da 

sustentabilidade (BLACKBURN, 2007; PAGELL; GOBELI, 2009; 

JOTHI, 2010; CLARO; CLARO, 2014), as proposições teóricas geradas 

pela pesquisa proporcionam uma série de conhecimentos passíveis de 

serem utilizados na gestão de frigoríficos. Além de contribuir para 

qualificar a condução da gestão, o modelo elaborado tem o propósito de 

ser indutor de reformulação de práticas e de chamar a atenção dos 

gestores e da academia para uma discussão mais profunda sobre os 

resultados efetivos das ações de sustentabilidade oferecidos para a 

sociedade. Tão importante quanto abordar os fatores motivadores do 

comportamento reativo ou proativo das empresas, é discutir as ações de 

sustentabilidade e seus resultados.  

Um ponto crítico percebido no campo empírico está relacionado à 

dificuldade de tornar visíveis e obter uma valorização das práticas 

sustentáveis, de tal modo que os frigoríficos que investem nisso não 

conseguem se diferenciar dos que não ultrapassam o limiar do 

atendimento à legislação. Nesse sentido, o contributo do estudo consiste 

em despertar a necessidade de intervenções do Estado, implementando 

políticas que reconheçam as empresas que mantêm práticas e parâmetros 

de produção além dos previstos em lei, bem como favoreçam, por 

exemplo, a aplicação do reúso de água e o acesso em nível de custo às 

tecnologias ambientais. 

Outra questão aflorada no presente trabalho deixa clara a 

necessidade da construção de relacionamentos entre as instâncias 

governamentais. Trata-se de conversas em que cada instância envolvida 

no segmento de proteína animal defenda o seu interesse, seja sanitário, 

ambiental, trabalhista, tributário, entre outros, mas que haja um 

alinhamento entre as ações definidas e impostas às empresas, para que 

essas não tenham dificuldade em conciliar o atendimento das exigências, 

nem sejam as únicas responsáveis por isso. Em relação à fiscalização 

governamental, foram aludidos problemas de ordem estrutural, técnica, 

cultural, política, enfim, conjuntural, pois falta capilaridade, 

homogeneização e celeridade ao sistema. Essa estrutura de fiscalização 

depende fundamentalmente de articulação e de cooperação entre esferas 

de governo, quesitos básicos no exercício da gestão pública. 

Ainda na linha da dimensão do poder, cabe reforçar que a gestão 

de operações sustentáveis não está alheia às estruturas e decisões 

políticas, pois diversas questões que a afetam passam por instâncias 

econômicas e espaços políticos, onde existem contradições e conflitos 

de interesse, como já alertava Nascimento (2012). Se os membros da 

sociedade, no caso empresas, não confiam na lisura da atuação dos 
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órgãos governamentais de regulação e de fiscalização, o domínio 

político da sustentabilidade, nos termos de Goulet (2002), está 

comprometido. Diante disso, recomenda-se que a sociedade comece a 

prestar mais atenção em quem está à frente das instâncias 

governamentais dos mais diferentes níveis e analise se essas pessoas 

possuem conhecimentos e experiências na área do cargo ocupado ou 

resultam apenas de acordos partidários, bem como se agem na defesa de 

interesses coletivos ou de grupos. 

 

5.4 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

O acesso da pesquisadora ao campo de pesquisa se revelou 

difícil, uma vez que se tornou irresoluto o contato com os representantes 

das empresas privadas objeto de estudo tão somente por mecanismos 

formais e institucionais, como uma carta de apresentação ou convite, 

sendo o contato mais eficaz o realizado por intermédio de pessoas que 

possuíam alguma relação com a alta administração das empresas, o que, 

muitas vezes, levava ao efeito ―bola de neve‖, observado nas sucessivas 

indicações de contatos e referências para as entrevistas. Ademais, 

destaca-se que, sendo os três casos objeto de estudo grandes empresas 

do setor frigorífico no Brasil, inevitável seria o dispêndio de tempo com 

a estratégia de aproximação mais adequada para a coleta de dados. 

Quando já estavam agendadas as entrevistas para o quinto ciclo, 

em março do corrente ano, foi deflagrada a operação "carne fraca", 

realizada pela Polícia Federal para investigar possíveis adulterações no 

processamento de carnes e seus derivados. Tomados pelo clima de 

incerteza, os gestores visados declinaram dos encontros para as 

entrevistas. Com isso, achou-se conveniente aguardar os 

desdobramentos das investigações, para, então, retomar as tratativas. Em 

junho, estabeleceram-se novos contatos com gestores diferentes dos 

anteriores, obtendo-se sucesso na realização do quinto e último ciclo de 

entrevistas, no qual se levou a termo a pesquisa de campo. 

A lógica imbuída nas pesquisas que seguem os moldes da 

grounded theory consiste em passar de uma teoria substantiva para uma 

teoria formal. Em outros termos, a generalização vai ocorrendo à 

proporção que mais casos são investigados, expandindo, assim, a área 

substantiva.  

Dessa forma, visualizam-se, em um primeiro momento, pesquisas 

que expliquem a gestão de operações sustentáveis em frigoríficos de 

diferentes portes, como também a partir da percepção dos diversos 

partícipes da indústria frigorífica. Para, em um segundo momento, 
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empreender estudos comparativos entre as teorias substantivas, visando 

integrá-las em uma teoria mais geral. 

A elevada concentração do segmento de proteína animal, que 

estabeleceu uma distância considerável entre os grandes frigoríficos e os 

demais, suscita indícios de que a gestão de operações sustentáveis em 

frigoríficos de porte menor seja, em alguns pontos, diferente e, portanto, 

merece ser investigada.   

Como ainda se encontram em elaboração, se modificam 

conforme o momento histórico e o contexto social e dependem das 

condições locais e da influência dos stakeholders, os conceitos desta 

área de estudo são dinâmicos, relativos e imprecisos. Esse fato pode não 

permitir que se afirme de forma conclusiva que um objeto (p. ex., 

empresa ou cadeia) é ou não é sustentável, sem se basear em 

comparações com outros dentro da mesma indústria. Com isso, 

recomendam-se estudos comparativos com empresas da indústria de 

alimentos.  

Quanto a sugestões para futuros trabalhos, enfatiza-se a 

pertinência de: i) proceder a estudo idêntico a este com outras empresas; 

ii) realizar estudo sobre benefícios e custos ambientais/ecológicos na 

temática da gestão de operações sustentáveis; iii) realizar estudo sobre 

interoperabilidade logística ambiental, principalmente para os setores 

conversarem entre si; e, iv) aprofundar a abordagem do princípio da 

renovabilidade mediante a possibilidade de verificação in loco. 

O contributo da tese para o NIEPC, grupo de pesquisa ao qual se 

filia a pesquisadora, consiste em criar estímulos para novos estudos 

dedicados a avaliar os componentes do instrumento de avaliação de 

sistemas de produção com base nas proposições do modelo empírico-

conceitual ora proposto. 
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APÊNDICES 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SOCIOECONÔMICO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Carta convite para participação da organização na pesquisa  

 

Caro empresário, 

 

Solicito a gentileza da participação dessa organização na pesquisa da 

candidata ao título de Doutora em Administração pela UFSC, Vivian 

Osmari Uhlmann. 

 

Sua tese, cujo título provisório é Uma Teoria Substantiva Sobre a 

Gestão de Operações Sustentáveis: Considerações à 

Sustentabilidade nos Sistemas de Produção em Frigoríficos 
Brasileiros, tem por objetivo compor uma explicação sobre o 

processo de incorporação e desenvolvimento de gestão da 

sustentabilidade no sistema produtivo de empresas brasileiras do 

setor de frigoríficos. O método para a pesquisa é conhecido como 

Teoria Fundamentada em Dados e visa desenvolver teoria sobre o 

fenômeno investigado, teoria esta ancorada nos dados coletados em 

entrevistas. Destaca-se ainda que, a participação dessa organização irá 

contribuir para o desenvolvimento de teorias a partir de relevantes casos 

brasileiros. 

 

A pesquisa irá ocorrer por meio de entrevistas de não mais de 60 

minutos por entrevistado. As entrevistas serão sempre agendadas 

previamente com os candidatos. Acredita-se que iremos realizar 3 a 4 
ciclos de entrevistas, com intervalos de 2 a 3 meses cada. Cada ciclo 

acontecerá com as pessoas do primeiro ou outras, de acordo com a 

necessidade do trabalho. Destaca-se que os entrevistados precisam ser 

integrantes da organização, que atuam ou tenham atuado em papéis de 



440 

 

decisão relativa à sustentabilidade na área de produção, como gerentes 

ou diretores das diversas áreas da organização. 

 

Estamos à disposição para qualquer pergunta sobre a pesquisa, portanto, 

não hesite em nos questionar. Solicitamos ainda que as entrevistas 

possam ser gravadas, pois assim as informações serão mais bem 

registradas. As informações serão tratadas como sigilosas, de uso 

exclusivo para a pesquisa e não oferecerão risco algum para os 

participantes. 

 

Atenciosamente,  

 

Rolf Hermann Erdmann 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Produção e Custos (NIEPC) 

CSE – Sala 220 – Campus Trindade 

E-mail: erdmann@cse.ufsc.br 

Telefone: (48) 3721-9393 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SOCIOECONÔMICO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido para os entrevistados 

 
Venho pelo presente, solicitar sua participação na pesquisa para o 

desenvolvimento da Tese intitulada Uma Teoria Substantiva Sobre a 

Gestão de Operações Sustentáveis: Considerações à 

Sustentabilidade nos Sistemas de Produção em Frigoríficos 

Brasileiros, sob orientação do Prof. Dr. Rolf Hermann Erdmann, com o 

objetivo de compor uma explicação sobre o processo de incorporação e 

desenvolvimento de gestão da sustentabilidade no sistema produtivo de 

empresas brasileiras do setor de frigoríficos. Para alcançar o objetivo 

proposto lhe convido a participar do estudo para que possa contribuir 

com as informações sobre a gestão de operações sustentáveis em sua 

organização. Caso aceite, o nosso encontro para a entrevista será 

marcado por você segundo a sua disponibilidade em local e horário por 

você determinado. A entrevista será gravada em meio digital. Após a 

entrevista farei a transcrição da mesma que será entregue a você para 

que confirme as informações dadas. As informações poderão ser 

alteradas e completadas se você assim desejar. A sua participação não é 

obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir de participar e 

retirar o seu consentimento, para isso basta entrar em contato pelo 

telefone/email abaixo. Asseguramos que todas suas informações serão 

utilizadas somente pelos pesquisadores, nos resultados da investigação e 

divulgadas em publicações científicas e acadêmicas. O seu nome será 

mantido em sigilo e as suas informações aparecerão no texto de forma 

anônima e em conjunto com as respostas de outros participantes da 

investigação. Para qualquer esclarecimento sobre este trabalho, basta 
entrar em contato conosco. 
 

Atenciosamente, 
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Vivian Osmari Uhlmann 

Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos 

em Produção e Custos (NIEPC) 

CSE – Sala 220 – Campus 

Trindade 

E-mail: vouhlmann@gmail.com 

Telefone: (48) 3721-9393 

Rolf Hermann Erdmann 

Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos 

em Produção e Custos (NIEPC) 

CSE – Sala 220 – Campus 

Trindade 

E-mail: erdmann@cse.ufsc.br 

Telefone: (48) 3721-9393 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que após convenientemente esclarecido(a) pelo pesquisador e 

ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar da 

pesquisa. 

 

Florianópolis, SC, ___ de __________ de _____. 
 

________________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado(a) 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador(a) 
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APÊNDICE A - Roteiro de perguntas seguido na primeira 

entrevista 

 

Questões iniciais 

 

1. Conte qual é seu papel na organização? (suas principais experiências, 

responsabilidades, trajetória e cargo na empresa, atividades que mais 

gosta e desafios que você enfrenta no dia-a-dia). 

 

Questões intermediárias 

 

1. Descreva o significado de sustentabilidade para a empresa (e para 

você, caso a sua percepção seja diferente da dela). 

2. O que você considera relevante na discussão sobre sustentabilidade? 

3. Em sua opinião, o que explica a boa atuação da empresa em termos de 

sustentabilidade atualmente? 

4. Quais práticas e/ou tecnologias de produção voltadas à 

sustentabilidade, em sua opinião, são relevantes para esta boa atuação? 

4.1 (produtores) Em que medida a empresa influencia 

(determina, acompanha, controla...) as     práticas de 

produção dos produtores (integrados)? 

4.2  (fornecedores de equipamentos e tecnologia) Há esforços 

sendo empreendidos para desenvolver ou adquirir 

tecnologias limpas? 

4.3 (fornecedores de equipamentos e tecnologia) Tem-se 

acompanhado a emergência de tecnologias inovadoras 

(revolucionárias) aplicáveis ao setor? 

4.4   (desenvolvimento de novos produtos e processos) O que há 

de inovação em matéria-prima, produto e processo voltada 

às questões ambientais e sociais? 

4.5  (desenvolvimento de novos produtos e processos) Quais os 

motivos que levaram a empresa a desenvolver e implantar 

tais inovações? 

4.6 (desenvolvimento de novos produtos e processos) A 

avaliação prévia das consequências socioambientais faz 

parte dos processos de inovação? 

4.7 (desenvolvimento de novos produtos e processos) A 

perspectiva dos stakeholders (fornecedores, clientes, 

órgãos de regulação, comunidades, ONGs, mídia) está 

integrada nos processos de inovação da empresa? 
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4.8 (exportação) No tocante à exportação, como funciona a 

adaptação das práticas de produção de acordo com as 

exigências dos diferentes mercados? Ocorre um 

relaxamento nas práticas? Isso ocorre para o mercado 

interno também? 

4.9  (exportação) Houve incorporação de novas tecnologias por 

ocasião da exportação? 

 

5. Poderia contar como estas práticas e/ou tecnologias surgiram na 

empresa? 

6. Que mudanças (estruturais e comportamentais) foram necessárias 

para que a empresa avançasse para a incorporação da sustentabilidade 

em suas operações?  

6.1 Você percebe uma mudança no perfil das pessoas (forma de 

trabalhar, na abordagem, forma de se relacionar...) que são 

contratadas pela empresa? 

 

7. Em que medida os investimentos sociais e ambientais contribuem 

para os resultados da empresa? 

8. Em sua opinião, como a área de produção e as questões de 

sustentabilidade interagem? 

8.1 (Se não for gestor da área de produção) Como é o seu 

relacionamento com as pessoas da área de produção? 

Como se dá a integração/interação das atividades? 

8.2  Na sua opinião, a legislação ambiental vigente realmente 

contribui para processos produtivos mais sustentáveis? Ou 

não, ela impõe mais entraves do que incentivos? Qual a 

sua opinião sobre a atuação dos órgãos reguladores 

ambientais? 

 

9. Em sua opinião, qual o papel da área de produção na atuação 

sustentável da empresa? 

 9.1 Que tipo de resíduos são produzidos a partir do processo 

produtivo? E qual a estratégia da empresa para lidar com eles 

(existe a possibilidade de evitar/minimizar sua produção ou a 

única alternativa é trata-los)? 

 9.2 Qual a sua opinião sobre a atual política de resíduos (rigidez 

no cumprimento dos requisitos exigidos; cumprimento das 

responsabilidades pelos entes envolvidos; brechas na 

legislação)? 
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9.3 Os empregados são incentivados a se envolver no combate à 

poluição e na redução de resíduos? 

9.4 Há um diálogo e uma colaboração de duas vias com 

frigoríficos/abatedouros de pequeno porte (p. ex. para 

especialização de uma atividade)? 

 9.5 Como funciona a questão do aproveitamento da matéria-

prima? 

 

10. Em sua percepção, como as decisões referentes ao sistema de 

produção são tomadas na empresa? 

11. Em que medida a sustentabilidade participa das decisões estratégicas 

da área de produção? 

12. Como você considera a sua participação com relação a estas 

decisões. 

13. Poderia contar o que a organização possui como propósitos 

prioritários? 

14. Como você percebe que a organização lida com os problemas 

ambientais e sociais relativos à produção? 

15. No desempenhar da sua função, você enfrenta ou já enfrentou 

alguma dificuldade para conciliar questões econômico-financeiras com 

as preocupações sociais e ambientais? 

15.1 Considere a seguinte situação hipotética: supondo determinado 

processo ou prática produtiva, adequado à legislação ambiental, e que 

exista uma alternativa mais sustentável, melhor para a questão 

ambiental. Só que, sendo implantada, poderia ter algum reflexo no 

sentido de estar diminuindo a produtividade/o volume de produção, por 

exemplo, e, consequentemente, afetar a lucratividade. A empresa 

cogitaria estar substituindo o presente processo, aderente à legislação, 

por um mais sustentável, mas que poderia ter um reflexo negativo na 

parte econômica/produtiva? 

 

Questões finais 
 

1. Na sua opinião, quais caminhos você considera mais importantes para 

que a organização continue se destacando como organização 

sustentável? 

2. O que você acredita que poderia ser feito de outra forma? 

3. Há algo mais que você considere que eu deva saber para compreender 

o que acontece na organização em termos de escolhas e decisões 

estratégias relativas à produção e à sustentabilidade? 

4. Há algo que você gostaria de me perguntar? 
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APÊNDICE B - Roteiro de perguntas utilizado no quinto ciclo de 

entrevistas 

 

 

Questões iniciais 

 

1. Conte qual é seu papel na organização? (suas principais experiências, 

responsabilidades, trajetória e cargo na empresa, atividades que mais 

gosta e desafios que você enfrenta no dia-a-dia). 

 

Questões intermediárias 
 

1. Descreva o significado de sustentabilidade para a empresa (e para 

você, caso a sua percepção seja diferente da dela). Para você, existem 

incongruências entre o campo ideológico e o das ações práticas (envolve 

viabilidade/legislação)?  

2. O que você considera relevante na discussão sobre sustentabilidade?  

2.1 Como atender os anseios consumistas da sociedade (a lógica do 

modelo econômico capitalista induz desejos e necessidades artificiais 

nas pessoas, levando-as a um consumismo exagerado, mesmo porque 

consumo e bem-estar/satisfação estão relacionados) e ao mesmo 

tempo atender o que ela convencionou como um comportamento 

responsável? 

2.2 Como e que estratégicas são usadas para equacionar a 

intensificação e a expansão da produção com a redução do uso de 

recursos naturais (de um lado busca-se aumentar a produção, com 

gasto maior, se não buscar isso, a sobrevivência da empresa estará 

ameaçada). A contínua melhora da produtividade e da eficiência é 

suficiente para sustentar um desenvolvimento socioeconômico 

realmente sustentável? 

2.3 A empresa sempre busca aumentar a produção, aumentar 

produtividade, aumentar faturamento, para aumentar lucro; mas é 

uma atividade que gasta bastante recurso natural, pela própria 

natureza; e, é uma cadeia longa, que tem vários pontos de interação 

com o meio ambiente, que podem estar causando impactos 

ambientais, isso é da atividade; também, a população cresce, ela quer 

consumir; eu queria saber, assim, na cabeça dos gestores, como que 

funciona isso: vocês pensam que, ao aumentar a produção, estão 

gastando mais recursos naturais, mas, por outro lado, pode chegar 

uma hora que isso não seja mais sustentável, porque os recursos vão 
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se exaurindo; passa na cabeça de vocês esse pensamento mais 

macro? 

3. Em sua opinião, o que explica a boa atuação da empresa em termos de 

sustentabilidade atualmente? 

4. Quais práticas e/ou tecnologias de produção voltadas à 

sustentabilidade, em sua opinião, são relevantes para esta boa atuação? 

4.1 (produtores) Em que medida a empresa influencia (determina, 

acompanha, controla...) as práticas de produção dos produtores 

(integrados)? 

 

- Resíduos dos produtores: embalagens; rejeitos (aves e suínos) – 

será que todos seguem as normas/boas práticas? 

 

- Mortalidade na propriedade: enterra ou faz subproduto? 

 

- Há possibilidades do pequeno produtor comercializar com a 

empresa, mas ele geralmente consegue se adequar aos requisitos de 

fornecimentos exigidos pela empresa? Há condições (diferenciadas) 

sendo dadas? 

 

4.2 (fornecedores de equipamentos e tecnologia) Há esforços sendo 

empreendidos para desenvolver ou adquirir tecnologias limpas? 

4.3 (fornecedores de equipamentos e tecnologia) Tem-se 

acompanhado a emergência de tecnologias inovadoras 

(revolucionárias) aplicáveis ao setor? 

4.4 (desenvolvimento de novos produtos e processos) O que há de 

inovação em matéria-prima, produto e processo voltada às questões 

ambientais e sociais? 

4.5 (desenvolvimento de novos produtos e processos) Quais os 

motivos que levaram a empresa a desenvolver e implantar tais 

inovações? 

4.6 (desenvolvimento de novos produtos e processos) A avaliação 

prévia das consequências socioambientais faz parte dos processos de 

inovação? 

4.7 (desenvolvimento de novos produtos e processos) A perspectiva 

dos stakeholders (fornecedores, clientes, órgãos de regulação, 

comunidades, ONGs, mídia) está integrada nos processos de 

inovação da empresa? 

4.8 (exportação) No tocante à exportação, como funciona a 

adaptação das práticas de produção de acordo com as exigências dos 

diferentes mercados? Ocorre um relaxamento nas práticas? Isso 
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ocorre para o mercado interno também? Como podemos nos referir 

às diferenças nas formulações dos produtos, destinados aos diversos 

mercados, por determinação dos clientes estratégicos (não entra na 

questão de processo/boas práticas de produção, e sim no que uns 

chamam de qualidade e outros padrão de produção)? A empresa está 

privilegiando a saudabilidade na formulação dos produtos; e se 

ocorrer de uma formulação requisitada pelo cliente não estiver de 

acordo com esse movimento? Os entrevistados até aqui referem-se 

muito a diferenças no padrão de produção, o que compõem esse 

padrão? O que são consideradas boas práticas de produção no âmbito 

do mercado externo? Com relação as exigências dos diferentes 

mercados, elas são diferentes ou acima do padrão que é praticado 

para o mercado interno? 

4.9 (exportação) Houve incorporação de novas tecnologias por 

ocasião da exportação? 

 

5. Poderia contar como estas práticas e/ou tecnologias surgiram na 

empresa? 

6. Que mudanças (estruturais e comportamentais) foram necessárias 

para que a empresa avançasse para a incorporação da sustentabilidade 

em suas operações?  

6.1 Você percebe uma mudança no perfil das pessoas (forma de 

trabalhar, na abordagem, forma de se relacionar...) que são 

contratadas pela empresa? 

 

7. Em que medida os investimentos sociais e ambientais contribuem 

para os resultados da empresa? 

8. Em sua opinião, como a área de produção e as questões de 

sustentabilidade interagem? 

8.1 (Se não for gestor da área de produção) Como é o seu 

relacionamento com as pessoas da área de produção? Como se dá a 

integração/interação das atividades? 

8.2 Na sua opinião, a legislação (ambiental, 

sanitária/sanidade/segurança alimentar, qualidade...) vigente 

realmente contribui para processos produtivos mais sustentáveis, ela 

está suficientemente madura? Ou não, ela impõe mais entraves do 

que incentivos, emperrando o crescimento? 

8.3 Qual a sua avaliação sobre a legislação ambiental licenciatória e 

a regulatória? Qual a sua opinião sobre a atuação dos órgãos 

reguladores/fiscalizadores ambientais?  
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8.4 Qual a sua avaliação sobre a atuação do Ministério do Meio 

Ambiente (outorga de água, reúso de água – busca reduzir, reutilizar) 

e o Ministério da Agricultura (controle de qualidade, evitar 

contaminação, sanidade/qualidade)? 

8.5 Há incentivos (fiscais, fundos, subvenções, por exemplo) para a 

empresa trabalhar com políticas de energias renováveis? Qual a sua 

opinião sobre a atuação do poder público? 

 

9. Em sua opinião, qual o papel da área de produção na atuação 

sustentável da empresa? 

 9.1 Que tipo de resíduos são produzidos a partir do processo 

produtivo? E qual a estratégia da empresa para lidar com eles (existe 

a possibilidade de evitar/minimizar sua produção ou a única 

alternativa é trata-los)? 

 9.2 Como funciona a questão da renovabilidade dos recursos (RN; 

resíduos)? 

 9.3 Qual a sua opinião sobre a atual política de resíduos (rigidez no 

cumprimento dos requisitos exigidos; cumprimento das 

responsabilidades pelos entes envolvidos; brechas na legislação)? 

9.4 Os empregados são incentivados a se envolver no combate à 

poluição e na redução de resíduos? 

9.5 Há um diálogo e uma colaboração de duas vias com 

frigoríficos/abatedouros de pequeno porte (p. ex. para especialização 

de uma atividade)? 

9.6 Como funciona a questão do aproveitamento da matéria-prima? 

 

10. Em sua percepção, como as decisões referentes ao sistema de 

produção são tomadas na empresa? 

11. Em que medida a sustentabilidade participa das decisões estratégicas 

da área de produção (considerar na avaliação a sustentabilidade 

enquanto área e diretriz da empresa)? 

12. Como você considera a sua participação com relação a estas 

decisões. 

13. Poderia contar o que a organização possui como propósitos 

prioritários? 

14. Como você percebe que a organização lida com os problemas 

ambientais e sociais relativos à produção? 

15. No desempenhar da sua função, você enfrenta ou já enfrentou 

alguma dificuldade para conciliar questões econômico-financeiras com 

as preocupações sociais e ambientais? 
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15.1 Considere a seguinte situação hipotética: supondo determinado 

processo ou prática produtiva, adequado à legislação ambiental, e que 

exista uma alternativa mais sustentável, melhor para a questão 

ambiental. Só que, sendo implantada, poderia ter algum reflexo no 

sentido de estar diminuindo a produtividade/o volume de produção, por 

exemplo, e, consequentemente, afetar a lucratividade. A empresa 

cogitaria estar substituindo o presente processo, aderente à legislação, 

por um mais sustentável, mas que poderia ter um reflexo negativo na 

parte econômica/produtiva? 

 

Questões finais 
 

1. Na sua opinião, quais caminhos você considera mais importantes para 

que a organização continue se destacando como organização 

sustentável? 

2. O que você acredita que poderia ser feito de outra forma? 

3. Há algo mais que você considere que eu deva saber para compreender 

o que acontece na organização em termos de escolhas e decisões 

estratégias relativas à produção e à sustentabilidade? 

4. Há algo que você gostaria de me perguntar? 
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APÊNDICE C - Protocolo de entrevista para o Sindicato dos 

Trabalhadores em Indústrias de Carnes e Derivados de Chapecó – 

SINTRACARNES 

 

1. Gostaria que o senhor iniciasse falando sobre a atuação do sindicato 

junto aos frigoríficos. Que interesses defende? 

2. Descreva o significado de sustentabilidade para o sindicato. 

3. Como o senhor percebe que as questões voltadas à sustentabilidade 

são tratadas pelos frigoríficos. 

3.1 O senhor percebe uma preocupação genuína com a 

sustentabilidade por parte da presidência destas empresas 

(do corporativo)? 

 

4. Como as questões relativas à saúde do trabalhador (p. ex. movimentos 

repetitivos) e à segurança no trabalho (p. ex. acidentes) são tratadas nos 

frigoríficos? Qual o panorama atual? 

 

3.2 e 4.1 Todas as empresas fazem assim neste setor ou tem 

empresas de menor porte que não fazem assim? 

 

5. É fato que algumas legislações contam com a participação de 

empresas líderes do setor para a sua elaboração. O senhor acredita que 

tais regulamentações podem não favorecer ou não serem adequadas aos 

frigoríficos de menor porte, até o ponto desses não terem condições de 

se adequarem e, consequentemente, inviabilizar sua atividade? 

6. O senhor acha que as legislações vigentes na área social (trabalhista) 

realmente contribuem para uma atuação socialmente responsável da 

parte dos frigoríficos? Ou não, elas impõem mais entraves do que 

incentivos? 

7. Como o senhor percebe que os frigoríficos lidam com os problemas 

sociais e ambientais relativos à produção? 

8. Achas que eles enfrentam alguma dificuldade para conciliar questões 

econômico-financeiras com as preocupações sociais e ambientais? 

9. Na sua opinião, quais caminhos o senhor considera mais importantes 

para que os frigoríficos (a indústria de carnes e derivados) se destaquem 

como organizações sustentáveis? 

10. O que o senhor acredita que possa ser feito de outra forma? 

11. Há algo mais que o senhor considere que eu deva saber para 

compreender o que acontece nos frigoríficos em termos das questões 

relacionadas a esfera social? 
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APÊNDICE D - Protocolo de entrevista para o produtor que 

negocia com o frigorífico 

 

Questões iniciais 

 

1. Fale sobre a sua experiência na criação de animais. Há quanto tempo 

desenvolve a atividade? Quais as principais tarefas/procedimentos 

envolvidas? Quais os desafios que você enfrenta no dia-a-dia? 

 

Questões intermediárias 

 

1. Poderia contar como se dá o relacionamento com a 

empresa/cooperativa que compra os animais? Com que tipo de empresa 

já negociou e negocia atualmente? Sentiu alguma diferença entre elas? 

2. Que exigências são feitas pela empresa que compra os animais? 

3. Há alguma recomendação/orientação da empresa com relação ao 

bem-estar dos animais? 

4. No caso de haver animais fora dos padrões exigidos, eles ficam na 

propriedade (no caso, para o senhor fazer o que quiser com eles); ou a 

empresa recolhe para dar outra destinação? 

5. Já precisou fazer algum investimento, em termos de estrutura, na 

propriedade para se adequar a uma exigência de produção/criação da 

empresa que compra os animais? Se sim, houve algum apoio 

(financeiro/técnico) por parte da empresa?  

6. A empresa que compra os animais exige o licenciamento ambiental da 

propriedade/atividade? Que tipo de licenças/documentação é exigido? 

Caso o licenciamento ambiental seja exigido, os custos de obtenção e 

manutenção da licença são todos arcados pelo produtor ou a empresa 

auxilia em algo? 

7. Qual a sua opinião sobre a legislação ambiental vigente – ela 

realmente contribui para uma produção/propriedade mais sustentáveis? 

Ou não, ela impõe mais entraves do que incentivos? Qual a sua opinião 

sobre a atuação dos órgãos reguladores/fiscalizadores ambientais? 

8. Qual o tratamento dado aos dejetos dos animais? 

9. Qual a destinação dada os resíduos (de embalagens; de 

medicamentos) produzidos na propriedade? A empresa que compra os 

animais dá algum apoio/orientação nesse sentido? 

10. Quando acontece uma mortalidade de animais na propriedade, o que 

é feito?  

11. Com relação ao tratamento e a destinação final dos dejetos dos 

animais, como também ao recolhimento e a destinação dos resíduos 
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produzidos na propriedade, você acredita que todos (ou a maioria) dos 

produtores fazem os procedimentos corretos (ou você conhece aqueles 

que não seguem as condutas corretas/normas)? 

12. Já enfrentou algum problema ambiental relativo à produção de 

animais ou na propriedade? 

13. A empresa, por meio da assistência técnica, propõem formas de 

manejo diferentes? Alguma tecnologia nova com relação à criação dos 

animais ou em relação ao tratamento dos dejetos? 

14. Descreva o significado de sustentabilidade para você. 

 

Questões finais 
 

1. Há algo que você acredita que poderia ser feito de outra forma? 

2. Há algo mais que você considere que eu deva saber para compreender 

o que acontece na propriedade/criação de animais e que tenha relação 

com a sustentabilidade? 
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APÊNDICE E - Parte da primeira entrevista,  
com a correspondente codificação aberta 

 
 
4. Quais práticas e/ou tecnologias de produção, em sua opinião, são 
relevantes para esta boa atuação? 
 
 R.: Treinamentos constantes dos funcionários do “chão de 
fábrica”, implantação do sistema de produção enxuta nos processos 
(embasado no sistema Toyota de produção), parcerias com fornecedores 
para que apresentem as novas tecnologias que reduzam o custo e perdas 
de operação e o consumo de recursos naturais. 
 
 4.1 Gostaria que você repassasse toda a cadeia produtiva (desde a 

escolha da matéria-prima até o consumidor final) e descrevesse quais 
são, e em qual elo da cadeia estão inseridas, as práticas e tecnologias 
de produção consideradas sustentáveis. 

 
  Produtores (já falamos na questão da gestão dos resíduos na 

integração): em que medida a empresa influencia (determina, 
acompanha, controla) as práticas dos produtores? R.: Eles também 
recebem treinamentos, mas como existe a equipe Meio Ambiente e 
Agropecuário e existe a indústria, o que acontece na indústria, 
acontece na integração. Então eles também recebem todo ano 
reciclagem, eles também participam de seminários que a empresa 
promove. Então às vezes vem fornecedor, vem alguém que é 
especialista da própria empresa ou alguém que é especialista no 
assunto lá da Embrapa, da Epagre, reúne eles, os integrados, aí 
debatem o assunto. E também treino, às vezes vem um assunto que é 
pra treina ou às vezes é um assunto que é pra debater, e depois tentar ir 
trabalhando como que poderia ser né. Um assunto bem interessante 
que a empresa adotou ano passado, que aqui em SC está na lei, só que 
o Governo acaba não contribuindo com isso, que é aquele produtor 
rural que conserva a mata ciliar ao redor das nascentes e dos rios que 
passam na propriedade, ele tem um incentivo financeiro. Então a 
empresa tá adotando pra 2017 que ela vai tá fazendo isso né. Foi feito 
uma reunião, foi apresentado aos integrados a proposta, foi debatido e 
entraram num consenso. Então pra 2017 eles vão iniciar o projeto que 
aquele produtor que conservar o recurso hídrico como é pra ser, a 
empresa vai tá bonificando ele no preço do animal que ele entrega pra 
empresa. Então, se ele ganhava 1 real, ele vai ganhar 1,50, digamos né. 

[P1] Comentário: Promovendo 
treinamentos periódicos em todas as áreas 

[P2] Comentário: Usando as práticas da 
bibliografia de produção enxuta nos 
processos 

[P3] Comentário: Firmando parcerias 
com fornecedores de equipamentos e 
tecnologias 

[P4] Comentário: Realizando 
treinamentos periódicos de procedimentos 
operacionais com os integrados 
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participação dos integrados em discussões 
com especialistas 

[P6] Comentário: Realizando 
treinamentos periódicos de procedimentos 
operacionais com os integrados 

[P7] Comentário: Promovendo a 
participação dos integrados em discussões 
com especialistas 
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Então esse valor que hoje ele não recebe do Governo, a empresa vai tá 
assumindo. Então é constante essa troca de informações entre o 
integrado. Eu acho que hoje eles tão bem mais próximos da indústria 
do que já foi né, até porque o papel deles hoje é...o mercado tá 
exigindo isso, não é só a empresa que quer, o mercado tá cobrando 
isso né. O bem-estar animal hoje é um negócio fora do normal né, 
então o frango que vai ser abatido, ou o peru, ele tem que ser tratado 
com carinho que nem os animais pet que a gente tem em casa, né. 
Então eles têm que ser tratados de uma forma que...como se fosse 
cuidar um ser humano, né. Então tudo isso, o produtor, o integrado ele 
vai fazer se ele tiver um incentivo, porque senão é muito mais trabalho 
pra ele. Então a empresa tá juntando algumas coisas né...ah ele vai 
cuidar melhor, mas vamos trabalhar o meio ambiente, que ele ganha 
um pouquinho mais, ele vai fazer as duas coisas, ele vai cuidar melhor 
do bichinho e também vai cuidar das questões ambientais. E quando 
tem alguma prática que não está em acordo...tu diz um integrado que 
não tá cumprindo? É...que não está cumprindo alguma coisa e não está 
podendo entregar o produto...não está numa qualidade adequada...se 
acontecem situações que o integrado não tem condições de estar se 
adaptando a um exigência...como que acontece...a empresa dá algum 
apoio? A empresa, quando vem mudanças que exigem...geralmente 
que exigem investimentos né, porque procedimento é treino né, tu 
qualificar as pessoas pra fazer. Agora, quando existe ou exige um 
investimento, a empresa dá um prazo pra se adequar. E, geralmente, 
ela já trabalha as questões financeiras, né, ela já busca no mercado o 
investimento com juro mais baixo, um preço mais baixo, ela assume 
como fiadora, né, e daí o integrado faz o investimento necessário, mas 
ele tem um prazo pra isso né. Acontece de vir, por exemplo, animais 
de baixa qualidade, aí a empresa tem que abater igual né, porque tu 
não tem o que fazer né, ou tu vai enterrar esses bichos, porque hoje 
também a portaria do Ministério da Agricultura é assim: tem um 
mortalidade ou tu tiver que condenar um grande volume, tu mata e 
enterra na própria propriedade, então isso era feito no passado. O que a 
empresa faz hoje? Aquele animal vem pra indústria, é abatido, só que 
vai pra subproduto, todo ele vai passar por todo o frigorífico, né. 
Então, é controlado a hora que ele chega, é isolado áreas, 
procedimentos e toda a questão de sanidade, mas ele vai ser abatido e 
vai virar farinha, vai virar outro tipo de matéria-prima. Mas não fica 
mais nada no campo, isso não fica mais nada. 

   

[P8] Comentário: Assumindo a atribuição de 
subvenção aos integrados 

[P9] Comentário: Trocando informações com os 
integrados 
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compatíveis com o porte do integrado 
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qualidade para fabricação de subprodutos 
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Fornecedores de equipamentos e tecnologia: há esforços sendo 
empreendidos para desenvolver ou adquirir tecnologias limpas? Sim, 
isso é uma coisa que a empresa ela...nesses dois anos e pouquinho que 
eu estou nessa área de meio ambiente, eu desconheci ou não ouvi falar 
de uma empresa que tá investindo tanto nessas questões de meio 
ambiente, como eu trabalho nessa empresa, na (nome da empresa), 
então a gente acaba conversando com pessoas de outras empresas, 
como aqui na região tem vários outros frigoríficos, então são 
investimentos altos né, em tecnologias, não só questões ambientais, 
mas redução do custo energético pra própria empresa, por exemplo, 
redução de consumo de energia elétrica, de água, de vapor, que daí tu 
tem que cortar lenha, tudo de reflorestamento, mas tu tem que tá 
cortando, pra reduzir esse custo né. Então os investimentos foram, 
nestes dois anos, só na área de meio ambiente, onde eu trabalho, foram 
quase 40 milhões. Então foi caldeira, foi fábrica de farinhas nova, a 
ETE nova, então um investimento pesado só na parte de 
monitoramento, lá onde pode causar um dano ao meio ambiente. No 
processo também foi investido mais de 200 milhões na questão de 
equipamentos, onde se visa reduzir consumo (água, energia e vapor), 
só que daí a gente cai na questão da legislação né, porque uma diz que 
tu tem que consumir tantos litros de água por frango e a gente não 
consegue reduzir neste ponto aí. A gente apresenta projeto...apresenta 
propostas...Dentro da indústria, a unidade de (nome da cidade), ah 
existe o acionista, ele investe na empresa, ele é dono da empresa, 
existe o presidente, existe o gerente da unidade, são eles que 
comandam a empresa, mas quem diz o que a gente faz ou não faz, é o 
Serviço de Inspeção Federal. Dentro de cada unidade, cada 
abatedouro, existe uma equipe do governo que trabalha ali, são 
médicos veterinários, técnicos agrícolas, todos funcionários públicos 
que tão ali dentro. Então qualquer alteração que eu for fazer num 
processo, mudar um layout, tudo, tudo, tem que passar pelas mãos 
deles. Através deles vai pra (nome de cidade), de (nome de cidade) vai 
à Brasília. Então qualquer alteração, vou mudar uma porta, vou mudar 
uma parede, tem que passar por eles, se não passar por eles, eles te 
interditam, para o frigorífico até que aquilo volte como era antes ou 
que seja dada a aprovação daquela mudança. Então, pra tu mudar um 
procedimento, um controle, se não passar por eles, tu não pode fazer 
nada. E tudo que tá na cabeça deles, não adianta as vezes tu 
argumentar, né, com dados e fatos, se na lei não permite aquilo. Então, 
eles não aceitam essa alteração, porque a legislação vigente não 
permite né. Mas aí se tu pensa assim: escrevo um projeto, apresento, 
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vou lá converso com eles...oh, a gente pode reduzir tantos litros de 
água, aqui e ali, que não vai afetar a qualidade do frango, faço lá 4 
meses de ensaios laboratoriais, apresento, não. Então, enquanto não 
mudar a legislação, não dá. Essas questões legais...Nessa questão, eu 
entenderia que pode gastar até X...mas não, tem que gastar o X então? 
O X...é o X...Cada etapa do frigorífico, onde o frango vai passar, cada 
etapa...ta escrito, lá na portaria do Ministério da Agricultura, quantos 
litros de água tem que gastar no frango, daquele ponto até o final do 
(incompreensível), às vezes nesse primeiro ponto, por exemplo, gastou 
um litro a menos, no segundo ponto gastou dois litros a menos, mas a 
qualidade da carcaça continua igual, não tem contaminação, sanidade 
tá perfeita, tá tudo ok. Quando o frango chegou lá na frente, embalou, 
o que que o monitor que controla, o funcionário da empresa, não o do 
Governo, tá, o que ele olha? O hidrômetro que controla o consumo de 
água tá marcando 10 litros a menos do que era pra gastar, ele tem que 
deixar o registro aberto, pra que gaste esse 10 litros de água a mais, 
que vá fora, que vá pro ralo, que vá pra minha ETE, para poder validar 
o produto, né. Então, o que que faz, hoje tu gasta aquilo que tem que 
gastar, né. Então, tu acaba gastando daquilo que tá na lei pra mais, 
porque se tu gastar pra menos, tu corre o risco de ter um dia inteiro de 
produção condenada. E, dependendo do bom senso dele (médicos 
veterinários), ele vai dizer: tudo o que tu produziu hoje, descarta. Ele 
não manda pra frente. Então é bem crítico esse negócio, assim, então a 
empresa tem que tomar todo esse cuidado...tem que cumprir o que tá 
na norma. Tem-se acompanhado a emergência de tecnologias 
revolucionárias aplicáveis ao setor? Sim, a parte do processo onde o 
frango e o peru são abatidos foram adquiridas máquinas do Japão. 
Então é a última tecnologia de ponta. O primeiro frigorífico que 
instalou foi (nome de cidade), que são as máquinas que a gente chama 
de desossadoras de carcaça, perna, dorço, tudo automático, então a 
marca dela é a Meincal, são máquinas que levaram 20 anos para serem 
desenvolvidas. O Japão vinha trabalhando, trabalhando, até que 
desenvolveu. Aí a (nome de empresa) aqui adquiriu né, aí serviu como 
piloto a unidade de (nome de cidade). Agora estão sendo implantadas 
nas outras unidades. Então as tecnologias, são acompanhadas 
constantantemente. A parte de efluente, a gente tá ampliando nossa 
ETE. Então a gente trouxe o pessoal da Alemanha que fabrica 
biofiltros, pra fazer a degradação da matéria orgânica do efluente, 
então veio o pessoal da Alemanha aqui trabalhar com nós, nos 
acompanhar. Não fechou com eles por uma questão de viabilidade 
econômica, porque bem quando a gente tava fechando négocio, deu o 
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boom do dólar, daí quase triplicou o valor do projeto e a gente não 
tinha verba no projeto pra fazer. Aí a gente partiu para uma outra 
tecnologia, que já é bem difundida no Brasil, que daí é o lodo ativado, 
que todo mundo tem, todo mundo conhece, mas também é uma 
tecnologia...essa empresa que vai nos fornecer, ela é de Curitiba, mas 
toda a parte elétrica, mecânica, automação, eles vão buscar no exterior. 
Então, é bem interessante, porque eles já vão buscar e nos apresentam, 
então eles já vão nos fornecer um produto que já está vindo recente do 
mercado. Então, os fornecedores também são selecionados pela 
qualidade de prestação do serviço. Tem a questão do custo né, mas a 
gente trabalha também avaliando a qualidade do serviço dele e os 
equipamentos também.  

 
  Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos: 

consegues identificar alguma mudança em produto, processo, atuação 
no mercado e/ou organizacional, com base em questões ambientais 
e/ou sociais? R.: Principalmente a gente trabalha a questão de 
embalagem né. Todo produto que vai entrar em linha de produção é 
um feito um estudo da questão...a gente chama de excelência 
energética, o que ele vai consumir, o que ele vai deixar de consumir, 
isso aí entra no cálculo de viabilidade se o produto entrar em linha de 
produção, porque que que ele entra no cálculo? Porque talvez em 
(nome de cidade) não seja viável fazer ele, mas seja viável fazer lá no 
Paraná, no Mato Grosso. Então é feito um estudo. As questões de 
embalagens, a empresa quer trabalhar reduzindo embalagens, então 
hoje tu vai comprar um nuguets, tu tem a embalagem de papel por 
fora, bonitinha e colorida, e por dentro tem uma embalagem plástica. 
Então a gente já tá tentando tirar essa embalagem de papel que tem por 
fora, só manter a embalagem plástica, então é um resíduo a menos que 
tu vai tá gerando. Então no desenvolvimento dos novos produtos tá 
sendo levado em conta isso. Trabalhar com volumes maiores, 
embalagens maiores também, principalmente com essas linhas de food 
service, que às vezes era fornecido em embalagens de 5Kg passou para 
20Kg, antes era tudo em caixas menores de 20Kg ou de 50Kg, hoje é 
tudo caixas combo, então vai só embalagem plástica, então conforme 
vai evoluindo os produtos, eles já vão pondo em linha essas ideias. 
Quais os motivos que levaram a empresa a desenvolver e implantar 
tais inovações? R.: Partiu da área de sustentabilidade da empresa, que 
daí a área de sustentabilidade da empresa fica em SP, então partiu 
deles essa intenção de trabalhar as questões de embalagens. Mas 
lógico né, tudo tem seu interesse de custos também. A perspectiva dos 
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clientes está integrada no desenvolvimento de novos produtos? Sim, 
na parte de tu ir no mercado e comprar, a empresa tá trabalhando 
nessas questões de tirar a embalagem de papel e deixar só o plástico, 
que é essas porções menores. Então, hoje tem duas embalagens, a ideia 
é tirar uma. Deixar só o envelope, o papel é o cartucho e o plástico é o 
envelope. Então tira o cartucho, deixa só o envelope. Favorece muito o 
custo do transporte. Para os clientes maiores, os clientes estratégicos, 
como Mcdonalds, Subway, Pizza Hut, então se trabalha a questão de 
fornecer volumes maiores, embalagens maiores, não embalagens 
pequenas. Por exemplo, o Mcdonalds exigia que tudo que fosse 
fornecido pra eles, fosse em embalagens de 2,5Kg. Então se 
apresentou um projeto, como eles nos auditam anualmente nas 
questões de sustentabilidade, apresentou-se um projeto de 
sustentabilidade pra eles, que era passar essas embalagens de 2,5Kg 
para embalagens de 10Kg, daí foi aprovado, então mudou né, então 
favorece a empresa na questão de mão-de-obra, custo, monte de coisas 
favorece, tu embalar produtos de 2,5Kg e de 10Kg. Pra 2,5Kg tu exige 
muito mais pessoas, o esforço operacional é muito maior, o desgaste 
das pessoas, na ergonomia, tudo aumenta. Embalagens de 10Kg, 
então, o ritmo é mais cadenciado, mais desacelerado. Então, tudo 
favorece. Quando os clientes aceitam, todo mundo sai ganhando né. 
Pra eles também é custo, pra ele que vai comprar, ele vai reduzir o 
custo dele, porque a embalagem...ele vai tá economizando no 
custo...ele tá comprando uma só, onde ele pagava 4 embalagens antes. 
E além da embalagem, tem mais alguma questão? R.: Processos 
também, a parte de recebimento de grãos, tá sendo investido em 
sistemas de captação de emissão de particulados. Então, tecnologias 
que têm no mercado já, bem difundidas. Então, hoje tu recebe o grão, 
na hora que tu vai descarregar, sempre tinha fuga de particulados para 
o ambiente, porque toda aquela poeira do farelo de soja, do milho, 
casca de arroz, tudo isso gerava material particulado que tu acabava 
perdendo. Então hoje os sistemas são todos enclausurados, tudo 
automático, então são investimentos que são feitos pra melhorar as 
questões ambientais e o incômodo também às vizinhanças, as 
comunidades que moram no entorno da empresa. 

 
  Produção: Que tipo de resíduos são produzidos a partir do 

processo produtivo? R.: Papel, plástico, madeira. Aí o resíduo 
orgânico, que às vezes é um material que pode cair no chão né, um 
produto ou um equipamento que às vezes dá uma falha e gera perda de 
produto. Então são os principais: papel, plástico, madeira, 

[P36] Comentário: Reduzindo o número de 
embalagens por produto 

[P37] Comentário: Favorecendo o custo do 
transporte a partir da redução no número de 
embalagens por produto 

[P38] Comentário: Aumentando a capacidade 
das embalagens de produtos para o mercado de food 
service 

[P39] Comentário: Favorecendo a ergonomia a 
partir do aumento da capacidade das embalagens de 
produtos para o mercado de food service 

[P40] Comentário: Relacionando as questões de 
embalagem com a diminuição do custo para os 
clientes 

[P41] Comentário: Investindo em tecnologias 
para captação de emissão de particulados 

[P42] Comentário: Minimizando o incomodo 
causado às comunidades do entorno pelos resíduos 
industriais 
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condimentos, alguma coisa né, e daí o resíduo orgânico, que é no geral 
aí, carne, farinhas, condimentos, que acabam às vezes tendo alguma 
perda. E qual a estratégia da empresa para lidar com eles (se por meio 
de tecnologias para evitar a produção dos resíduos ou por meio de 
controle/correção da polução)? R.: A perda tu trata...digo assim, tu tem 
uma perda natural que é uma quantidade, ah porque aquela máquina 
ela gera uma perda, conforme vai processando, um pouco ela vai 
perder. Mas digo assim, quando tu tem algum problema numa linha, 
num processo, uma falha mecânica ou elétrica, as vezes causa um 
problema no produto e aquele produto você não pode utilizar, aí tu 
gera uma quantidade maior né. Mas no processo constantemente é 
feito melhorias pra evitar perdas. A grande empresa é dividida em 
pequenas empresas, que a gente chama de supervisões, cada 
supervisão tem um gestor, que é o supervisor da área. Em cada 
supervisão são formados, a gente chama de Círculos de Qualidade, que 
são grupos de funcionários que estudam o processo, aonde eles 
trabalham né ou da área onde eles atuam e vêem as perdas, onde eles 
têm mais perdas, onde estão acontecendo perdas, aonde tem 
desperdício e eles propõem melhorias. Então cada grupo tem reuniões 
duas vezes por mês, aonde numa reunião eles levantam todas as 
oportunidades que eles observam e na outra reunião então eles vão tá 
escrevendo o projeto que ele vão estar executando. Aí essa execução 
às vezes é mudança de procedimento, uma alteração de layout de 
equipamento ou é uma alteração...instalação de uma calha, mudança 
de um tipo de esteira, fazer uma solda, uma proteção, que daí a 
manutenção própria da empresa faz. Tem uma equipe de melhoria 
contínua que faz essas melhorias daí constantemente também. Com 
relação ao frango, ossos, sangue... tudo vai pra subproduto? Tudo vira 
farinha, tudo vira matéria-prima pra pet hoje. Os empregados são 
incentivados a se envolver no combate à poluição e na redução de 
resíduos? Sim, tem os seminários, os mini-seminários que a gente faz 
por gerência. Hoje existe a gerência de manutenção, a gerência do 
aves, de industrializados, a gerência agropecuária. Então, são mini-
seminários, onde esses grupos que fizeram os trabalhos, eles vão 
apresentar. Cada gerência vai eleger um. Depois esse um vai ser no 
seminário da unidade, a unidade faz um seminário, aí cada gerência 
seleciona um que vai apresentar. Aí desse seminário da unidade vai 
pro seminário da regional, a gente pertence aqui à RS e SC. Depois da 
regional, vai ser da companhia, onde todas as regionais vão apresentar 
o seu trabalho. Então eles têm incentivos, eles ganham prêmios, 
ganham bonificações, pra continuar esse trabalho...essa melhoria 

[P43] Comentário: Tratando as perdas 
normais de resíduos orgânicos 

[P44] Comentário: Evitando as perdas 
anormais de resíduos orgânicos 

[P45] Comentário: Formando grupos 
de funcionários para proporem melhorias 

[P46] Comentário: Melhorando os 
processos produtivos a partir das sugestões 
dos funcionários 

[P47] Comentário: Destinando os 
resíduos descaracterizáveis para empresas 
que os transformam em matérias-primas 
para fabricação de outros produtos 

[P48] Comentário: Divulgando as 
melhorias idealizadas pelos funcionários 
para a unidade 

[P49] Comentário: Divulgando as 
melhorias idealizadas pelos funcionários 
para a empresa 
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contínua. E isso é um projetinho...é uma ferramenta que a antiga 
(nome da empresa) usava, na época era o CQ (Círculo de Qualidade 
(nome da empresa)). Aí quando aconteceu a fusão, ficou só CQ pra 
tirar o (nome da empresa)...então ficou Círculos de Qualidade. Mas 
hoje tá incorporado nas antigas plantas da (nome da empresa) 
também...é uma ferramenta que gera um valor econômico pra empresa 
muito grande, porque as vezes uma perda, ou algo que você no dia-a-
dia às vezes não percebe, a pessoa que tá lá todo dia fazendo, enxerga, 
às vezes ela tem a solução ali com uma pequena mudança. Então eles 
têm um incentivo grande e o gestor também, quanto mais melhorias 
ele tiver, ele também é bonificado, ele ganha prêmio, ganha um 
viagem às vezes. Então todos ganham, a empresa ganha e todos que 
trabalham pra essa melhoria ganham também. E essas questões que a 
gente vê muito na mídia...dos trabalhadores...movimentos 
repetitivos...da segurança do trabalho...como que tá essa questão? 
Assim, se tu entrar num frigorífico...o que tu ouve falar...assim, eu não 
posso dizer como funciona nesses menores, pequenos né, mas, por 
exemplo, hoje a gente fica 10 horas lá dentro do nosso trabalho, nossa 
jornada é 10 horas. Dessas 10 horas, a gente tem 1:20h de intervalo. 
Pra aquela pessoa que trabalha na linha de produção, ela tem 1:12h de 
intervalo, mais 15min de horário de lanche, o intervalo que a gente 
chama é janta ou almoço, dependendo do turno, mais 15min de café ou 
lanche, dependendo do turno, e mais as pausas que são regulamentadas 
pela NR 36, que funciona então: é uma hora distribuída ao longo da 
tua jornada de trabalho. Mas ela não pode acontecer na primeira hora 
de trabalho, uma hora antes do teu intervalo de almoço ou janta, não 
pode acontecer uma hora depois do intervalo de almoço/janta, e não 
pode acontecer na tua última hora de intervalo. Então digamos, ele 
chega, trabalha uma hora, folga 20min, aí ele trabalha mais um 
período, vai pro intervalo. Então tu tem que distribuir essas pausas pra 
que essa repetição não interfira na qualidade de vida dele. Mas assim, 
a atividade é repetitiva, mas o que a empresa faz hoje: ela investe em 
equipamento (máquinas) pra tentar amenizar e também nessas 
questões das regulamentações, que tanto na época quando se 
formalizou a NR 36, na época era Sadia, Perdigão, JBS, Marfrig, todas 
essas grandes trabalharam em conjunto para elaborar essa norma. 
Então quando ela veio pra empresa aplicar, praticamente ela já tava 
fazendo isso, então não tem muito essa questão de...o que a gente 
ouve, pras grandes indústrias pelo menos, pra (nome da empresa), não 
é assim que funciona. Eu também já ouvi falar...algumas 
reportagens...ah tal frigorífico lá...concorrentes grandes que tem 

[P50] Comentário: Bonificando os funcionários 
que propuseram melhorias 

[P51] Comentário: Instrumentalizando os 
grupos de funcionários que propõem melhorias 

[P52] Comentário: Alcançando resultados 
econômicos a partir das melhorias sugeridas pelos 
funcionários 

[P53] Comentário: Reconhecendo o potencial 
dos funcionários para perceber oportunidades de 
melhoria 

[P54] Comentário: Bonificando o gestor pelas 
melhorias atribuídas aos funcionários sob sua 
responsabilidade 

[P55] Comentário: Dividindo os ganhos 
oriundos das melhorias entre a empresa e quem as 
idealizou 

[P56] Comentário: Distribuindo as pausas 
durante a jornada de trabalho conforme 
regulamentado em norma 

[P57] Comentário: Mostrando consciência das 
atividades repetitivas realizadas na linha de 
produção 

[P58] Comentário: Amenizando as atividades 
repetitivas por meio de investimentos em 
equipamentos 

[P59] Comentário: Participando da elaboração 
da norma que regulamenta as pausas durante a 
jornada de trabalho 
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trabalho escravo né. Eu não posso dizer, mas aonde eu trabalho, se tu 
entrar, vai ver que é uma tranquilidade. E o pessoal do chão de 
fábrica...a maioria é daqui? Não, todo dia são 80 ônibus que vem de 
fora, vem de regiões do entorno aqui, RS, Ametista, Nonoai, Alpestre, 
Planalto...aí vem pessoas de outras regiões também próximas do 
Paraná. Porque não tem mão-de-obra suficiente? Como aqui tem muito 
frigorífico, então demanda bastante mão-de-obra. E aqui em (nome da 
cidade) a construção civil é um negócio que...impressionante o quanto 
de mão-de-obra se consome na construção civil. Então muitas dessas 
pessoas saem, vem pra construção civil, depois voltam, ficam num vai 
e vem. Então tem bastante gente que vem de fora. Tanto é que só o 
pessoal da região aqui (RS, PR e SC) não foi suficiente, veio 
senegaleses, haitianos, paraguaios, uruguaios, então vem pessoal de 
todos os lugares hoje. E principalmente esses que vem do Haiti, 
Senegal, acabam hoje buscando essa região porque tem muita 
demanda de mão-de-obra. 

 
  Exportação: Quais são os mercados que vocês atendem? A 

(nome da empresa) são mais de 128 países né, Europa, China, Japão, 
Europa em geral, Alemanha. O mercado da Europa é o que tem as 
maiores exigências né? É, hoje é. Como funciona a adaptação das 
práticas de produção de acordo com as exigências dos diferentes 
mercados? É tudo a mesma linha, porque o produto que vai pra 
Europa, hoje ele vai pra América do Sul, vai pro Paraguai, Uruguai. 
Então, por exemplo, os clientes estratégicos, como o Mcdonalds. O 
Mcdonalds hoje ele diz assim: o produto que vai pra Europa eu quero 
ele assim, o produto que vai pro MERCOSUL eu quero assim, é ele 
quem diz, não sou eu que faço. Pra Europa, eu quero que tu use isso, 
isso e isso, pro MERCOSUL usa isso, isso e isso. Então a questão do 
produto hoje não é mais a empresa que elabora, lógico, ah ela 
desenvolve um salame, um hambúrguer, daí é a empresa que 
desenvolve, mas como a planta aqui é 70 porcento da produção é 
exportação, é o cliente que manda né. A Subway chega e diz assim eu 
quero o produto dessa, dessa e dessa forma...ela chega com a 
formulação pronta, com as matérias-primas que ela quer que use, nas 
quantidades que ela quer que use, que elabore do jeito que ela diz. 
Então a gente só transforma essa descrição do produto num 
procedimento operacional, que é pro operador entender. Tu elaborou o 
procedimento operacional, daí tu cria uma IT, que é uma instrução de 
trabalho, onde tu vai ter lá: fotos, como tu tem que fazer, qual o botão 
que aperta, quanto tempo bate pra um lado, quando tempo bate pro 

[P60] Comentário: Seguindo a 
formulação determinada pelos clientes 
estratégicos para a fabricação dos produtos 
destinados aos diferentes mercados. 
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outro. Mas é o cliente que diz a qualidade que ele quer pra um lado e 
pro outro. Tem diferença? Tem. O Mcdonalds que vai pro 
MERCOSUL é diferente do que vai pra Europa, do que vai pros EUA, 
do que vai pro Japão, que vai pro Caribe, é diferente, mas é o cliente 
que diz. Mas o processo não muda, o cuidado que o operador tem, não 
muda. É a mesma pessoa que faz. Só vai mudar é matéria-prima, é o 
condimento, é alguma coisa nesse sentido. 

  
 
 

[P61] Comentário: Transformando a descrição 
do produto fornecida pelo cliente estratégico em 
procedimento operacional 

[P62] Comentário: Revelando diferenças na 
qualidade dos produtos por determinação do cliente 
estratégico 

[P63] Comentário: Mantendo inalterados os 
processos de fabricação dos produtos destinados aos 
diferentes mercados 
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APÊNDICE F - Parte da forma de registro e de  
controle dos códigos, acompanhada de notas 

 

 

Categoria - Incorporando a sustentabilidade na produção 
Palavras-chave: tecnologias de produção alinhadas com o 
discurso da sustentabilidade; nível tecnológico da empresa; 
práticas consideradas sustentáveis 
Buscando a melhoria contínua dos processos produtivos 
Usando as práticas da bibliografia de produção enxuta nos 
processos 
Seguindo os padrões de produção 
Gerenciando a produção com base nas metas 
Adequando o processo produtivo aos parâmetros ambientais da 
legislação ou melhores 
Melhorando os processos produtivos a partir das sugestões dos 
funcionários 
Implementando novas tecnologias que buscam a otimização dos 
processos e a diminuição das perdas 
Cuidando do bem-estar animal 
Apontando a existência de inovações relacionadas ao abate dos 
animais 
Abatendo animais de baixa qualidade para fabricação de 
subprodutos 
Investindo em tecnologias e equipamentos para a redução do 
consumo energético nos processos produtivos 
Apontando que o número de tecnologias que podem trazer 
retorno para a companhia é maior em comparação ao de 
tecnologias que geram custo em termos ambientais 
Arcando com aumento nos custos de materiais sustentáveis 
Reclamando da falta de apoio governamental nas questões de 
sustentabilidade 
Apontando a inefetividade da legislação aplicada à 
sustentabilidade 
Qualificando algumas legislações aplicadas como restritivas 
Apontando a ineficiência operacional dos órgãos governamentais 
responsáveis pela aplicação da legislação ambiental 
Apontando entraves da legislação licenciatória 
Discorrendo sobre a legislação para monitoramento ambiental de 
operações 
Afirmando que a conformidade legal de questões socioambientais 
tem impacto significativo nas decisões estratégicas da empresa 
Entendendo que a legislação ambiental contribui para processos 
produtivos mais sustentáveis 
Condicionando o posicionamento de sustentabilidade da empresa 

[P1] Comentário: A intenção é que a 
discussão, nesta categoria, enfoque a 
técnica, o operacional, a prática. 

[P2] Comentário: Relação com 
automatização (entrevista Alex). Ver fala da 
Valciane... fala de confiabilidade do 
processo...pode ser consequência 

[P3] Comentário: Do nascimento do 
animal, passando pelo seu crescimento, até 
o abate. 

[P4] Comentário: Parte dos cuidados 
com o bem-estar animal... abate 
humanizado 

[P5] Comentário: Os materiais 
sustentáveis custam mais do que os 
normais...o consumidor não aceita pagar 
mais...o governo não dá apoio...e a 
legislação é restritiva (ineficiente e 
descontextualizada).  

[P6] Comentário: Ela é pouco assertiva 
/clara nas obrigações da empresa, ficando 
mais a cargo desta última decidir o que será 
feito nesse sentido. Comentário meu: e isso 
abre brechas para comportamentos 
oportunistas. Efetividade: ela realmente 
contribui para processos produtivos mais 
sustentáveis? Ou não, ela impõe mais 
entraves do que incentivos? Segundo 
entrevistado, a legislação dá ênfase na 
destinação dos resíduos, começou a abordar 
a logística reversa, e no mais? Não obriga a 
usar o plástico verde, por exemplo. 
Comentário meu: carências de abordar o 
processo produtivo (aí tem a questão da 
água, onde ela, o invés de incentivar a 
redução do consumo, estipula parâmetros 
(desatualizados) mínimos. 

[P7] Comentário: Quando posta, não se 
discute, é uma condição sine quo non; 
negociação seria com os órgãos ambientais 
para alterar parâmetros defasados 

[P8] Comentário: Falta de efetivo, 
problemas de organização e de estrutura do 
sistema 
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ao entendimento da necessidade de cumprimento da legislação 
Cobrando junto ao órgão competente a aplicação da legislação 
para todas as empresas 
Considerando o cumprimento da legislação uma 
premissa/condição 
Elevando o nível de cobrança dos órgãos ambientais 
Percebendo a necessidade de ajuste entre a legislação e a 
realidade da indústria 
Enfrentando entraves da legislação para reduzir o consumo de 
água na produção 
Trabalhando com reuso de água 
Sentindo necessidade da legislação ambiental para regular o 
comportamento humano 
Regulando o gasto de água segundo os parâmetros da legislação 
para validar a produção 
Apontando uma desproporção entre a velocidade de atualização 
da legislação e a da tecnologia 
Dependendo da aprovação pelo órgão do Governo para alterar 
qualquer processo ou estrutura 
Sendo regidos por órgão do Governo 
Adquirindo máquinas desossadoras com tecnologia de ponta 
Amenizando as atividades repetitivas por meio de investimentos 
em equipamentos 
Apontando que a automatização não vem eliminando postos de 
trabalho 
Adquirindo equipamentos importados que seguem uma legislação 
internacional 
Apontando a existência de inovações relacionadas aos cortes de 
carne 
Acompanhando a emergência de tecnologias aplicáveis ao setor 
Questionando a atuação dos órgãos fiscalizadores ambientais 
Buscando o melhoramento genético dos animais 
Adequando as porções dos produtos ao perfil dos consumidores 
Percebendo a redução da sujidade no frigorífico 
Aproveitando ao máximo a matéria-prima 
Tentando diminuir a quantidade de subprodutos 
Sincronizando a produção com a demanda do mercado 
Condicionando a permanência no mercado à qualidade (condição 
interna) 
Respeitando boas práticas de fabricação (condição interna) 
Consumindo muita água para respeitar as boas práticas de 
fabricação (condição interna) 
Apontando similaridades entre o nível tecnológico do setor no 
Brasil e o dos frigoríficos estrangeiros (condição interna) 

[P9] Comentário: Incongruência entre a outorga 
de água e as exigências do Ministério da Agricultura 
quanto ao gasto de água necessário para manter a 
qualidade/sanidade dos produtos 

[P10] Comentário: Pode ser um efeito lá do agir 
a sustentabilidade ou do desenvolver produtos e 
processos...veio muito em função da NR 36 

[P11] Comentário: Diferença no rigor da 
fiscalização entre grandes e pequenos frigoríficos 

[P12] Comentário: Isso tem reflexos na 
rentabilidade para a empresa, mas também a 
montante da cadeia produtiva (produtor). Esse 
melhoramento foi colocado no sentido de inovação 
no processo. 

[P13] Comentário: Apontado como 
inovação...hoje o perfil das famílias 
mudou...famílias com menos membros 

[P14] Comentário: Aparece forte a questão da 
sustentabilidade econômica. Dependência da 
produção de matéria-prima no campo. Se para 
exportação, tem que ver as unidades habilitadas 
(capacidade produtiva). 

[P15] Comentário: Questão de higiene, por 
exemplo 
Ver: http://www.anvisa.gov.br/alimentos/bpf.htm 

[P16] Comentário: Em termos de tecnologias 
disponíveis para o setor. Parece que o há de 
tecnologia mais avançada no setor, está ao alcance 
dos frigoríficos no Brasil. 
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Apontando diferenças entre o nível tecnológico das plantas no 
Brasil e o de plantas instaladas em outros países 
Trabalhando com uma cadeia de produção viva 
Apontando similaridades entre as legislações aplicáveis à 
produção avícola, bovina e suína em frigoríficos 
Evoluindo as tecnologias e práticas sustentáveis consoante às 
exigências do mercado 
Cumprindo metas de melhorias anuais por exigência do mercado 
Declarando ao mercado a adoção de comportamentos 
convencionados pelo mesmo 
Relacionando a incorporação da sustentabilidade com o porte e o 
tempo de atuação da empresa 
Percebendo melhorias na eficiência em fábricas mais novas ou 
modernas 
Contando com estruturas dedicadas para investimento social 

  

ISO 
14001 

Apontando a manutenção da certificação ambiental como 
motivação para a incorporação e evolução da sustentabilidade no 
sistema produtivo 
Passando por auditorias ambientais mais detalhistas 
Focando nos detalhes do funcionamento da estrutura e dos 
controles ambientais 
Associando uma postura proativa com prevenção de problemas 
Apontando a valorização das ações da empresa como motivação 
para uma postura proativa 
Beneficiando-se da certificação do SGA no mercado acionário 
Granjeando credibilidade com a perpetuação do SGA 
Usando a certificação ambiental como propaganda de boas 
práticas da empresa 
Percebendo que a certificação ISO 14001 vem sendo menos 
cobrada e valorizada 
Afirmando que a ISO considera mais os meios do que os 
resultados 

  

In
ov

aç
ão

 

Estudando a viabilidade do consumo energético e da geração de 
resíduos no projeto de produto 
Considerando a localização geográfica no cálculo de viabilidade 
do consumo energético de novos produtos 
Integrando a perspectiva do mercado nos processos de inovação 
Afirmando que os mercados aceleram a inovação 
Introduzindo conceito/comportamento no mercado 
Avaliando os fornecedores 
Assumindo a responsabilidade pelos produtos adquiridos dos 
fornecedores 

[P17] Comentário: Mas, pelas falas, 
percebe-se que é nos produtos que as 
exigências do mercado surtem mais efeito 
(as exigências do mercado ganham 
expressão nos aspectos socioambientais dos 
produtos), porque é no produto que o 
consumidor terá a satisfação que procura; é 
mais no produto que a atuação da empresa 
ganha visibilidade para o mercado...e isso tá 
muito relacionado ao código: integrando a 
perspectiva do mercado nos processos de 
inovação 

[P18] Comentário: Deu a entender que 
as unidades certificadas pela ISO 14000 
estão a frente das outras nas questões de 
sustentabilidade...há um controle maior...até 
pelas auditorias que sofrem. Outro ponto é 
que na incorporação da sustentabilidade 
foca-se o macro...na organização e na 
estabilização  (que talvez possa ir  até (ou 
coincida com ) a obtenção da certificação) 
...após esta fase, passa-se a focar os 
detalhes...o que pode corresponder à 
evolução/desenvolvimento da 
sustentabilidade (e o que  corresponde à 
manutenção da certificação). No mínimo, 
pode-se afirmar que a incorporação da 
sustentabilidade é intensificada para a 
obtenção da certificação e, após esse 
evento, trabalha-se o desenvolvimento 
destas questões, sobretudo para a 
manutenção da certificação. 

[P19] Comentário: Cumprimento da 
legislação; condições de fornecimento; 
qualidade do produto; custo. 
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Desenvolvendo tecnologias em parceria com fornecedores 
Reconhecendo apenas a sustentabilidade econômica no produto 
Sobressaindo as inovações para a empresa em detrimento às 
inovações para o mercado 
Apontando a questão econômica como motivo que leva a empresa 
a implementar inovações voltadas à sustentabilidade 
Melhorando a relação entre os recursos consumidos, o volume 
produzido e os impactos ambientais 
Usando os recursos em ciclos fechados 
Relacionando processos mais produtivos com a redução do preço 
para os consumidores 
Considerando a questão da logística reversa nos processos de 
inovação 
Analisando o ciclo de vida do produto 
Considerando a geração de resíduos no desenvolvimento de 
novos produtos 
Firmando parcerias com instituições de ensino 
Privilegiando a saudabilidade na formulação dos produtos 
 
Adequando as embalagens às necessidades do consumidor 
Considerando a questão da reciclagem no desenvolvimento de 
embalagens 
Trabalhando com materiais recicláveis 
Utilizando plástico verde 
Usando papéis certificados FSC 
Reduzindo o número de embalagens por produto 
Favorecendo o custo do transporte a partir da redução no número 
de embalagens por produto 
Aumentando a capacidade das embalagens de produtos para o 
mercado de food service 
Favorecendo a ergonomia a partir do aumento da capacidade das 
embalagens de produtos para o mercado de food service 
Relacionando as questões de embalagem com a diminuição do 
custo para os clientes 
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* Seguindo a formulação determinada pelos clientes estratégicos 
para a fabricação dos produtos destinados aos diferentes 
mercados. 
Transformando a descrição do produto fornecida pelo cliente 
estratégico em procedimento operacional 
* Revelando diferenças na qualidade dos produtos por 
determinação do cliente estratégico 
Mantendo inalterados os processos de fabricação dos produtos 
destinados aos diferentes mercados 

[P20] Comentário: Não consegue ver produtos 
sustentáveis...dificuldade em falar de 
sustentabilidade em relação aos produtos...mais 
questão de embalagem (plástico verde; papel 
certificado FSC; etc) e de resíduos (logística 
reversa). 

[P21] Comentário: Em termos de produto e 
processo 

[P22] Comentário: Pode ser inovação para o 
mercado brasileiro, mas lá fora já existe 

[P23] Comentário: Resultado financeiro 
positivo – lucro 

[P24] Comentário: Antes era: Melhorando a 
relação entre os recursos consumidos e o produto 
acabado 

[P25] Comentário: Redução de sódio. Para 
atender o consumidor que busca saúde (nicho?)  

[P26] Comentário: Pensei, por exemplo, em 
embalagens que podem ir ao forno e micro-ondas. 

[P27] Comentário: A empresa desenvolve o 
produto e os clientes estratégicos determinam as 
variações nele, sobretudo em termos de matéria-
prima (quais, quantidade, condimentos), o que 
acarreta diferenças na qualidade entre os produtos. 
Mas o processo de fabricação (modo de fazer) não 
muda, segue com os mesmo cuidados (sanidade) e 
padrões de qualidade. Portanto, mudam-se os 
ingredientes, mas o modo de preparo continua o 
mesmo. 

[P28] Comentário: Na JBS, o próprio nome é 
Padrão de Qualidade  

[P29] Comentário: Qualidade decorrente da 
composição (insumos) exigida pelos clientes; é 
diferente da qualidade do processo de produção 
(boas práticas de fabricação). No geral, fala-se de 
qualidade do produto. 
Referem-se muito a diferenças no padrão de 
produção, o que compõem esse padrão? 

[P30] Comentário: Em termos de padrões de 
qualidade; padrão de produção. 
A unidade que está habilitada para exportar segue 
normas internacionais, ou seja, ela está configurada 
conforme as normas internacionais mais rígidas, 
para atender os mercados mais rígidos, e tudo que 
será produzido segue esse padrão (processo), 
independente do mercado.  
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Adotando as exigências do mercado mais rigoroso como padrão 
Atendendo tanto o padrão esperado pelo cliente estratégico 
quanto a segurança alimentar do consumidor 
Produzindo com os mesmos equipamentos para os mercados 
interno e externo 
Apontando o interesse dos mercados pelos procedimentos dos 
produtores 
* Adequando certas práticas operacionais às exigências de 
diferentes mercados 
Apontando restrições a animais originados em determinados 
biomas brasileiros 
Habilitando para exportação as plantas com melhores condições 
estruturais 
Definindo o número de unidades habilitadas a exportar conforme 
a demanda 
Preparando a unidade segundo as boas práticas de fabricação 
exigidas pelos mercados externos 
Tramitando a documentação comprobatória das boas práticas de 
fabricação 
Passando por fiscalizações do cumprimento dos requisitos para 
exportação 
Sendo auditada por clientes estratégicos 
Adequando junto aos produtores a criação de animais segundo as 
exigências de diferentes mercados 

 
Categoria - Incorporando a sustentabilidade em nível corporativo 
Contando com um planejamento estratégico embasado na sustentabilidade 
Integrando a sustentabilidade ao produto desde a essência das matérias-
primas 
Adequando o sistema de gestão conforme a metodologia das normas ISSO 
Aprimorando a gestão com base no manual GRI 
Contando com uma política relacionada à sustentabilidade 
Inserindo a sustentabilidade na missão e na visão da empresa 
Elaborando metas e indicadores que promovam a redução no consumo dos 
recursos naturais e a conformidade ambiental 
Apontando que a maioria das metas depende do volume de produção 
Buscando equilíbrio/coerência entre o ambiental, o social e o econômico na 
tomada de decisão 
Relacionado equilíbrio/coerência na tomada de decisão a uma estrutura 
gerencial condizente com a sustentabilidade 
Estabelecendo padrões de produção 
 
Aplicando o sistema de produção enxuta a uma cadeia de produção viva 
 

[P31] Comentário: Exigências 
culturais: com relação à corte, abate; 
Outras exigências: algum procedimento do 
produtor,  alimentação diferenciada para os 
animais, uso de promotor de crescimento, 
uso de antibiótico; condições dos aviários 

[P32] Comentário: Pode fazer um 
contraponto com o mercado da África, com 
menos exigências, um boi com cuidado 
aleatório serve. A origem e causa dessas 
restrições é o cliente. 

[P33] Comentário: A intenção é que a 
discussão, nesta categoria, seja em nível 
filosófico/ideológico/estratégico; está, 
principalmente, vinculada às questões 1 e 6 

[P34] Comentário: Me parece que o 
planejamento estratégico faz parte de uma 
estrutura gerencial condizente com a 
sustentabilidade 

[P35] Comentário: Ou seja, uma visão 
sistêmica da cadeia 

[P36] Comentário: Item da ISO...tem e 
implementa por causa da certificação? As 
unidades com ISO tem que ter. Fala do 
Alexandre J. relacionou claramente a 
incorporação e evolução das práticas 
sustentáveis com a obtenção e manutenção 
da certificação ambiental e, na sequência, 
com uma política. 

[P37] Comentário: Resulta em 
controle, busca por eficiência e 
gerenciamento 

[P38] Comentário: Facilita 
equilíbrio/coerência na tomada de decisão 

[P39] Comentário: Embasam as rotinas 
diárias; facilitam a tomada de decisão pelos 
gestores de linha; facilitam o equilíbrio 
entre o ambiental, social e econômico na 
tomada de decisão. Padrão é um programa 
pré-estabelecido; caso aconteça uma 
anomalia não prevista,  
São CONSEQUÊNCIAS do 
desenvolvimento de produtos e processos 
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Apontando que cada setor da empresa prioriza determinados aspectos da 
atividade 
Condicionando o poder de competição ao pensamento estratégico em 
sustentabilidade 
Mantendo questões culturais voltadas à sustentabilidade 
Cascateando as práticas sustentáveis por meio da cultura 
Prospectando a qualidade dos produtos 
Mantendo uma boa reputação 
Participando da elaboração da norma que regulamenta as pausas durante a 
jornada de trabalho 
Buscando produzir com eficiência e reduzir custos 
Engajando a presidência nas questões de sustentabilidade 
Condicionando o posicionamento de sustentabilidade da empresa a uma 
vontade subjetiva da alta administração 
Solicitando informações sobre a situação das questões ambientais internas 
Solicitando informações sobre a situação das questões ambientais de 
terceiros 
Divulgando os resultados ambientais para os funcionários 
Contando com uma equipe de especialistas em meio ambiente junto à 
presidência 
Discutindo as controvérsias da sustentabilidade entre a diretoria e as várias 
áreas da empresa 
Trocando informações com empresas do setor 
Buscando atualização constante para acompanhar as mudanças sociais 
Tomando a iniciativa de buscar novas tecnologias e procedimentos mais 
elaborados 
Tomando a iniciativa de contribuir para o local onde a empresa está inserida 
Entendendo que o propósito da empresa é agregar valor à matéria-prima 
produzida no campo 
Condicionando a existência da empresa à existência do produtor no campo 
Intercambiando informações entre o corporativo e o operacional 
Considerando as características da região nas estratégias de atuação da 
empresa 
Afirmando que a integração vertical não está na estratégia da empresa 
Manifestando responsabilidade pelo desenvolvimento das comunidades e 
das cidades onde a empresa está inserida 
Relacionando presença de atividade econômica das agroindústrias com 
desenvolvimento no meio rural 
Visando contribuir para o sustento do produtor no campo 
Percebendo um pensamento a longo prazo mais consciente e sustentável 
Trabalhando a sustentabilidade em vista da exportação 
Apontando a preocupação da empresa com a preservação da sua marca 
 

[P40] Comentário: Relacionado ao que o Mater 
falou...conclusão preliminar: cada setor enfoca mais 
um aspecto (econômico; ambiental; vendas...), mas 
no conjunto surge um equilíbrio e uma 
convergência. 
A sustentabilidade é transversal na companhia, mas 
existem linhas (uma que envolve áreas mais 
pragmáticas/ações/resultados e outra de 
tendências/discurso/conectividade). Entre elas 
(áreas) existe linearidade/balanceamento. 

[P41] Comentário: Motivação/cooperação. Foco 
na missão/visão. A sustentabilidade está 
inserida/contida/ENTRANHADA faz parte da 
cultura da empresa. 

[P42] Comentário: enaltecendo 

[P43] Comentário: Gestores de topo; 
Pode puxar a discussão sobre sistemas integrados 
(corporativo/unidade) 

[P44] Comentário: Integrados, fornecedores 
(empresas terceirizadas) 

[P45] Comentário: Da sociedade, do ser 
humano, do mundo... fala da entrevistada no sentido 
de não ficar acomodado 

[P46] Comentário: Sentido de estar na 
vanguarda 
Na fala do Paulo, ao mencionar que colhe bons 
frutos por ser inovador, que estão em um estágio que 
consegue aproveitar bem os frutos, ver no material 
do Silvio, inovadores tem vantagens econômicas 
(apropriabilidade....rendimentos). 

[P47] Comentário: Se a região onde está situado 
o frigorífico caracteriza-se por uma agricultura 
familiar, então os pequenos produtores devem ter 
condições de fornecer ao frigorífico...devem ser 
contemplados também. Entra numa questão de 
desenvolvimento regional sustentado. 
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Mudando procedimentos operacionais para não prejudicar o meio ambiente 
ou a sociedade 
Buscando alternativas que minimizam ou eliminam os problemas 
socioambientais 
Dialogando com os envolvidos nos problemas socioambientais 
Envolvendo todas as partes atingidas pelos problemas socioambientais 
Mudando a mentalidade após embate com questões ambientais 
Percebendo uma visão da relação de causa e efeito nas pessoas de gerações 
mais novas 
Mudando procedimentos operacionais diante de risco de penalizações 
Tomando medidas diante de restrições 
 
Admitindo dificuldades para conciliar questões econômico-financeiras com 
socioambientais em momentos de crise 
 
Condicionando investimentos sociais e ambientais a resultados financeiros 
Condicionando investimentos sociais e ambientais ao momento da economia 
Suspendendo investimentos socioambientais em cenários de crise 
Indicando que os primeiros cortes de custos realizados em momentos de 
crise são de consultorias externas e de treinamento 
Mantendo o cumprimento da legislação em cenários de crise 
Analisando a viabilidade econômica de investimentos socioambientais 
Dependendo do payback na época de crise 
Condicionando investimentos em tecnologias limpas à taxa de retorno 
Buscando reduzir custos de produção na época de crise 
Apontando diferentes visões do retorno sobre investimentos sociais e 
ambientais 
Agindo para a sustentabilidade em função da questão econômica 
Entendendo que o ambiental se faz presente se estiver acompanhado do 
econômico 
Entendendo que o social se faz presente se estiver acompanhado de 
benefícios mútuos 
Relacionando a atuação social com a natureza jurídica da empresa 
Relacionando a preocupação com o sustento do produtor no campo com a 
natureza jurídica da empresa 
Relacionando a preocupação com a sustentabilidade com a natureza jurídica 
da empresa 
Entendendo que, ao crescer, a empresa não pode perder a essência 
Fortalecendo as questões de transparência e de compliance 

 
 
 

[P48] Comentário: Aqui pode ser 
discutida a disposição da empresa em 
mexer no volume de 
produção/produtividade para sanar tais 
problemas 

[P49] Comentário: Falta de água 

[P50] Comentário: Nesses momentos, 
o econômico prevalece...tendo, por 
exemplo, diminuição de verbas para 
questões sociais e ambientais. E não 
somente em momentos de crise; a raiz das 
situações conflitantes está (ver código 
Apontando que cada setor da empresa 
prioriza determinados aspectos da 
atividade). Então essas situações 
conflitantes existem no dia-a-dia; em 
momentos de crise, a conciliação/equilíbrio 
pode enfrentar mais dificuldades. 

[P51] Comentário: Resultados 
positivos da atividade fim, bem como 
retorno sobre o investimento 
socioambiental 

[P52] Comentário: Os investimentos 
que estão em andamento não sofrem 
impacto, entretanto os investimentos em 
planejamento ficam suspensos (fala Eliseo) 

[P53] Comentário: Certificações como 
a ISO 

[P54] Comentário: Custos relacionados 
a perdas/desperdícios; busca-se reduzir 
custos antes de cortar investimentos. 

[P55] Comentário: Algumas áreas o 
percebem como de curto prazo, outras de 
longo prazo...mas parece, de acordo com a 
fala da entrevista, que é unânime o 
entendimento que tais investimentos são 
necessários, sobretudo pelas pressões de 
clientes/sociedade. 

[P56] Comentário: Age-se diante de 
riscos e penalizações (legislação, 
obrigatoriedade, postura reativa); ou age-se 
desde que tal conduta esteja atrelada a 
ganhos; ou por exigência do cliente, 
sobretudo o estratégico 

[P57] Comentário: Para a companhia, 
ganhos econômicos indiretos (sem rubrica 
específica; difíceis de contabilizar) 
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APÊNDICE G - Estrutura e relações de algumas categorias  

à luz do modelo analítico de Strauss e Corbin (2008) 
 

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE NO SISTEMA PRODUTIVO DE GRANDES FRIGORÍFICOS BRASILEIROS 

 Categorias Códigos 

Agir para a 

sustentabilidade 

(como? Foco no fazer/ 

operacional); 

Em grande parte, são 

consequências das 

outras 2 categorias 

(olhar para 

incorporação e 

evolução de práticas 

sustentáveis) 

Sincronizando a produção com a demanda do mercado (Interação externa)  

Buscando a melhoria contínua dos processos produtivos (Ação) Adequando o processo produtivo 

aos parâmetros ambientais da legislação ou melhores; Usando as práticas da bibliografia de 

produção enxuta nos processos  

Melhorando os processos produtivos a partir das sugestões dos funcionários (Interação interna)  

Implementando novas tecnologias que buscam a otimização dos processos e a diminuição das 

perdas (Ação e efeito)  

Percebendo a redução da sujidade no frigorífico (efeito); Tentando diminuir a quantidade de 

subprodutos (efeito)  

Cuidando do bem-estar animal (Ação)  

Dependendo da aprovação pelo órgão do Governo para alterar qualquer processo ou estrutura 

(Interação externa) Sendo regidos por órgão do Governo  

Questionando a atuação dos órgãos fiscalizadores ambientais (Interação externa)  

Aproveitando ao máximo a matéria-prima (Ação); Abatendo animais de baixa qualidade para 

fabricação de subprodutos (Ação e efeito - qualidade)  

Seguindo os padrões de produção (Ação); Gerenciando a produção com base nas metas  

Condicionando a permanência no mercado à qualidade; Respeitando boas práticas de fabricação 

Consumindo muita água para respeitar as boas práticas de fabricação; Regulando o gasto de água 

segundo os parâmetros da legislação para validar a produção 

Contando com estruturas dedicadas para investimento social  
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Desenvolver produtos 

e processos (olhar 

para inovações 

ambientais) 

Avaliando os fornecedores (Ação) Assumindo a responsabilidade pelos produtos adquiridos dos 

fornecedores 

Desenvolvendo tecnologias em parceria com fornecedores (Interação externa) 

Apontando a existência de inovações relacionadas ao abate dos animais (Ação) 

Apontando a existência de inovações relacionadas aos cortes de carne (Ação) 

Trabalhando com materiais recicláveis (Ação) Utilizando plástico verde; Usando papéis 

certificados FSC 

Arcando com aumento nos custos de materiais sustentáveis (efeito) 

Buscando o melhoramento genético dos animais (Ação) 

Adequando as porções dos produtos ao perfil dos consumidores (Ação) 

Investindo em tecnologias e equipamentos para a redução do consumo energético nos processos 

produtivos (Ação e efeito); Adquirindo máquinas desossadoras com tecnologia de ponta (Ação); 

Adquirindo equipamentos importados que seguem uma legislação internacional (Ação) Percebendo 

melhorias na eficiência em fábricas mais novas ou modernas (efeito); Apontando que a 

automatização não vem eliminando postos de trabalho (efeito); Amenizando as atividades 

repetitivas por meio de investimentos em equipamentos; Apontando que o número de tecnologias 

que podem trazer retorno para a companhia é maior em comparação ao de tecnologias que geram 

custo em termos ambientais 

Analisando o ciclo de vida do produto (Ação) Estudando a viabilidade do consumo energético no 

projeto de produto (Ação); Considerando a localização geográfica no cálculo de viabilidade do 

consumo energético de novos produtos (Ação) Considerando a questão da logística reversa nos 

processos de inovação (Ação); Integrando a sustentabilidade ao produto desde a essência das 

matérias-primas; Considerando a geração de resíduos no desenvolvimento de novos produtos 

Adequando as embalagens às necessidades do consumidor (Ação); Considerando a questão da 

reciclagem no desenvolvimento de embalagens (Efeito); Reduzindo o número de embalagens por 

produto (Ação); Favorecendo o custo do transporte a partir da redução no número de embalagens 

por produto (Efeito); Aumentando a capacidade das embalagens de produtos para o mercado de 
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food service (Ação); Favorecendo a ergonomia a partir do aumento da capacidade das embalagens 

de produtos para o mercado de food service (Efeito); Relacionando as questões de embalagem com 

a diminuição do custo para os clientes (Efeito) 

Melhorando a relação entre os recursos consumidos, o volume produzido e os impactos ambientais 

(Ação); Usando os recursos em ciclos fechados (Ação); Relacionando processos mais produtivos 

com a redução do preço para os consumidores (efeito) 

Acompanhando a emergência de tecnologias aplicáveis ao setor (Interação externa) 

Integrando a perspectiva do mercado nos processos de inovação (Interação externa) Afirmando 

que os mercados aceleram a inovação; Introduzindo conceito/comportamento no mercado 

Enfrentando entraves da legislação para reduzir o consumo de água na produção (condição) 

Regulando o gasto de água segundo os parâmetros da legislação para validar a produção; 

Apontando uma desproporção entre a velocidade de atualização da legislação e a da tecnologia; 

Trabalhando com reuso de água 

Apontando a questão econômica como motivo que leva a empresa a implementar inovações 

voltadas à sustentabilidade (efeito) 

Firmando parcerias com instituições de ensino (Interação externa) 

Privilegiando a saudabilidade na formulação dos produtos (Ação) 

 

Habilitar para a 

exportação (Olhar 

para o comportamento 

oportuno da empresa) 

Seguindo a formulação determinada pelos clientes estratégicos para a fabricação dos produtos 

destinados aos diferentes mercados (Ação) Transformando a descrição do produto fornecida pelo 

cliente estratégico em procedimento operacional (Ação); Atendendo tanto o padrão esperado pelo 

cliente estratégico quanto a segurança alimentar do consumidor  

Revelando diferenças na qualidade dos produtos por determinação do cliente estratégico (Efeito)  

Habilitando para exportação as plantas com melhores condições estruturais (Ação) Definindo o 

número de unidades habilitadas a exportar conforme a demanda (Interação externa)  

Mantendo inalterados os processos de fabricação dos produtos destinados aos diferentes mercados 

(Ação)  
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Adotando as exigências do mercado mais rigoroso como padrão (Ação)  

Produzindo com os mesmos equipamentos para os mercados interno e externo (Ação)  

Adequando certas práticas operacionais às exigências de diferentes mercados (Condição) 

Apontando restrições a recursos originados em determinados biomas brasileiros  

Preparando a unidade segundo as boas práticas de fabricação exigidas pelos mercados externos; 

Tramitando a documentação comprobatória das boas práticas de fabricação (Condição) Apontando 

o interesse dos mercados pelos procedimentos dos produtores  

Adequando junto aos produtores a criação de animais segundo as exigências de diferentes 

mercados (Interação externa)  

Passando por fiscalizações do cumprimento dos requisitos para exportação (Interação externa)  

Sendo auditada por clientes estratégicos (Interação externa)  

  

Manter a certificação 

ambiental 

Passando por auditorias ambientais mais detalhistas (Interação externa) 

Focando nos detalhes do funcionamento da estrutura e dos controles ambientais (Ação) 

Beneficiando-se da certificação do SGA no mercado acionário (Efeito) 

Granjeando credibilidade com a perpetuação do SGA (Efeito) 

Usando a certificação ambiental como propaganda de boas práticas da empresa (efeito) 

Percebendo que a certificação ISO 14001 vem sendo menos cobrada e valorizada 

Afirmando que a ISO considera mais os meios do que os resultados 

  

Pensar 

estrategicamente a 

sustentabilidade (o 

que? Por que? Para 

quem? Para que? Foco 

no planejar/articular) 

Relacionado equilíbrio/coerência na tomada de decisão (efeito) a uma estrutura gerencial 

condizente com a sustentabilidade; Contando com uma política relacionada à sustentabilidade 

(Ação); Inserindo a sustentabilidade na missão e na visão da empresa (Ação); Contando com um 

planejamento estratégico embasado na sustentabilidade (Ação); Apontando que cada setor da 

empresa prioriza determinados aspectos da atividade  

Adequando o sistema de gestão conforme a metodologia das normas ISO; Aprimorando a gestão 
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(olhar para a 

sustentabilidade na 

estratégia) questões 

mais objetivas, de 

atuação dos gestores 

em nível estratégico 

com base no manual GRI (Ação)  

Buscando equilíbrio/coerência entre o ambiental, o social e o econômico na tomada de decisão (efeito)  

Condicionando o poder de competição ao pensamento estratégico em sustentabilidade (efeito)  

Elaborando metas e indicadores que promovam a redução no consumo dos recursos naturais e a 

conformidade legal (Ação) Apontando que a maioria das metas depende do volume de produção  

Engajando a presidência nas questões de sustentabilidade; Contando com uma equipe de 

especialistas em meio ambiente junto à presidência; (Ação) Condicionando o posicionamento de 

sustentabilidade da empresa a uma vontade subjetiva da alta administração  

Estabelecendo padrões de produção (Ação) 

Aplicando o sistema de produção enxuta a uma cadeia de produção viva (Ação)  

Mantendo questões culturais voltadas à sustentabilidade (Ação); Cascateando as práticas 

sustentáveis por meio da cultura 

Considerando as características da região nas estratégias de atuação da empresa (Condição) 

Afirmando que a integração vertical não está na estratégia da empresa  

Fortalecendo as questões de transparência e de compliance  

Mudando procedimentos operacionais para não prejudicar o meio ambiente ou a sociedade; 

Mudando procedimentos operacionais diante de riscos e penalizações; Buscando alternativas que 

minimizam ou eliminam os problemas socioambientais (Ação); Tomando medidas diante de 

restrições  

Entendendo que o ambiental se faz presente se estiver acompanhado do econômico (Ação) Agindo 

para a sustentabilidade em função da questão econômica; Entendendo que o social se faz presente 

se estiver acompanhado de benefícios mútuos  

Evoluindo as tecnologias e práticas sustentáveis consoante às exigências do mercado (Condição); 

Cumprindo metas de melhorias anuais por exigência do mercado; Declarando ao mercado a adoção 

de comportamentos convencionados pelo mesmo  

Relacionando a incorporação da sustentabilidade com o porte e o tempo de atuação da empresa 

(Condição)  
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Trabalhando a sustentabilidade em vista da exportação (efeito)  

Apontando a preocupação da empresa com a preservação da sua marca (efeito)  

Prospectando a qualidade dos produtos (efeito) 

Mantendo uma boa reputação (efeito)  

Buscando produzir com eficiência e reduzir custos (efeito) 

Apontando a manutenção da certificação ambiental como motivação para a incorporação e 

evolução da sustentabilidade no sistema produtivo (Efeito) 

Apontando a valorização das ações da empresa como motivação para uma postura proativa (efeito)  

Reclamando da falta de apoio governamental nas questões de sustentabilidade (interação externa) 

Afirmando que a conformidade legal de questões socioambientais tem impacto significativo nas 

decisões estratégicas da empresa; Apontando a inefetividade da legislação aplicada à 

sustentabilidade (condição) Percebendo a necessidade de ajuste entre a legislação e a realidade da 

indústria; Apontando a ineficiência operacional dos órgãos governamentais responsáveis pela 

aplicação da legislação ambiental; Sentindo necessidade da legislação ambiental para regular o 

comportamento humano; Participando da elaboração da norma que regulamenta as pausas durante 

a jornada de trabalho; Qualificando algumas legislações aplicadas como restritivas; Apontando 

entraves da legislação licenciatória; Discorrendo sobre a legislação para monitoramento ambiental 

de operações; Entendendo que a legislação ambiental contribui para processos produtivos mais 

sustentáveis; Condicionando o posicionamento de sustentabilidade da empresa ao entendimento da 

necessidade de cumprimento da legislação; Cobrando junto ao órgão competente a aplicação da 

legislação para todas as empresas; Considerando o cumprimento da legislação uma 

premissa/condição; Elevando o nível de cobrança dos órgãos ambientais  

Analisando a viabilidade econômica de investimentos socioambientais; Condicionando 

investimentos sociais e ambientais a resultados financeiros (Ação)  
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APÊNDICE H - Referências correspondentes a 5 dos 365 códigos 

criados pela codificação aberta, do início ao final da pesquisa de 

campo 

Código Referências 
Categoria/ 

proposição 

Elaborando 

metas e 

indicadores 

que 

promovam a 

redução no 

consumo dos 

recursos 

naturais e a 

conformidade 

ambiental 

<Internos\\Entrevista V - Engenheira 

Sanitarista - R3> - § 4 referências 

codificadas [5,53% Cobertura] 

 

Referência 1 - 1,51% Cobertura 

a gente acompanha os relatórios, como eu 

te falei, e a gente tem dificuldade em 

estabelecer, por exemplo, um dos nossos 

indicadores é o consumo médio de água por 

dia. Até neste último relatório, que a gente 

tá finalizando essa semana, eu tenho aqui 

quanto que eu uso...esse dado eu não vou 

divulgar entende...eu sei que tem gente que 

divulga muito menos...isso aqui é o 

consumo por ave...isso aqui é o que eu 

consumo em média por suíno, mas tudo 

depende do processo que eu tenho, do 

mercado que eu tenho; então, hoje é até 

delicado a gente divulgar...porque tudo é 

relativo e hoje o que a gente tem visto é um 

aumento...o controle de qualidade sempre 

quer gastar mais água 

 

Referência 2 - 1,88% Cobertura 

então a gente  tem um trabalho muito forte, 

agora a gente faz isso no corporativo, cada 

vez que eles (controle de qualidade) 

querem...porque antes a gente tinha uma 

meta de água...ah, nós temos um 

indicador...e a estratégia definia se essa 

meta poderia ser reavaliada ou não e 

tal...hoje, pra uma meta ser aumentada em 

uma de nossas plantas, tem que passar por 

uma avaliação nossa, de engenharia, que a 

gente olha toda essa parte legal...se pode 

ampliar ou não pode ampliar, se o consumo 

tá muito alto ou não tá muito alto, e a gente 

conversa com a qualidade também, pra ver 

se aquele processo que a indústria tá 

pedindo realmente vai ser efetivo na 

redução de contaminação, no que o pessoal 

Pensar 

estrategicamente 

a 

sustentabilidade /  

Proposição 2d 
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da indústria tá pensando que vai ser efetivo; 

porque o nosso objetivo é reduzir, reduzir 

água, mas a nossa prioridade é qualidade do 

alimento. 

 

Referência 3 - 1,68% Cobertura 

Então tem vários pontos, por exemplo, 

gases de efeito estufa, vários concorrentes 

nossos declaram e a gente não tem essa 

obrigatoriedade, porque a gente não está na 

bolsa, então a gente não precisa declarar 

isso. Mas já faz alguns anos que a gente 

tem orçado, visto se estrategicamente é 

melhor a gente colocar...porque tem todo 

um custo né. Então hoje pra mim seria fácil 

divulgar o nosso relatório de gases de efeito 

estufa, posso contratar uma empresa e tal e 

divulgar, fica mais bonito no relatório, mas 

na prática não vai mudar entende, quem vai 

olhar o relatório não vai ler...e eu vou ter 

um custo, e aí entra a nossa parte de porque 

vai ter custo agora né. Então, a nossa 

legislação é um pouquinho diferente da do 

concorrente nesse sentido. 

 

Referência 4 - 0,45% Cobertura 

Então, esse dado por exemplo que eu te 

mostrei (consumo de água diário), a gente 

tá olhando né, mas a gente não vai divulgar 

agora, porque a gente ainda precisa 

trabalhar ele, ver se ele tá consistente; 

 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de 

Comunicação - R1> - § 1 referência 

codificada [0,48% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,48% Cobertura 

a gente tem metas e essas metas estão 

ligadas...nós usamos indicadores...a gente 

usa indicadores ambientais... consumo de 

água, de energia, produção mais limpa, tudo 

isso serve como indicador. 

 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de 

Unidade - R5> - § 1 referência codificada 

[1,37% Cobertura] 
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Referência 1 - 1,37% Cobertura 

a (nome da empresa) tem hoje na política, 

dentro do sistema de indicadores, olhando a 

política da qualidade, alinhada com a 

missão, com a visão, tudo isso, alinhado a 

inúmeros indicadores, todos eles baseados 

em segurança alimentar, óbvio nós somos 

uma empresa de alimentos, crescimento da 

cooperativa, capacitação dos funcionários, 

clientes satisfeitos - que são muito 

indicadores ligados aos padrões de 

qualidade da empresa, e dentro deles eu 

tenho indicadores de consumo de lenha, 

consumo de água, consumo dos recursos 

naturais, que precisam estar devidamente 

alinhados com o crescimento que a empresa 

tem. Então, existe essa distinção e não 

sobrepondo um mais ao outro, mas 

devidamente alinhados àquilo que se pode 

ou não atender 

 

<Internos\\Entrevista U - Analista 

Ambiental - R1> - § 1 referência 

codificada [0,19% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,19% Cobertura 

elaboração de metas e indicadores que 

promovem a redução do consumo dos 

recursos naturais como água, lenha, energia 

 

<Internos\\Entrevista U - Coordenador de 

Suprimentos - R4> - § 5 referências 

codificadas [7,52% Cobertura] 

 

Referência 1 - 3,92% Cobertura 

algumas iniciativas como essa parte de 

emissão de carbono e tal é algo que a gente 

tá caminhando ainda, então a gente vê que 

nessa parte não somos muito maduros. Mas 

eu posso te falar do que a gente tem de 

gestão ambiental. Hoje a gestão ambiental 

na empresa, cada unidade (isso é um coisa 

que a (nome da empresa) foi precursora 

disso) tem um gestor ambiental e ele é 

responsável por toda a questão ambiental, 

emissão de laudo, toda a questão de 

licenciamento; então todas as unidades hoje 
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tem licenciamento ambiental, cumprem as 

regras, tem análise de lançamento de 

efluentes, tem medição do consumo de 

água, medição do consumo de energia, 

todos os indicadores de utilidades são 

medidos e essa pessoa (gestor ambiental) 

faz essa gestão; estão a parte ambiental, 

hoje, cada unidade tem um indicador de 

meio ambiente, que junta vários itens: 

licenciamento, outorga de água, 

atendimento à emissão de efluentes, 

atendimento à emissões atmosféricas, 

atendimento de ruído; e isso gera um 

número e todas as unidades da (nome da 

empresa) são medidas por esse número, e 

daí tem uma equipe corporativa, com 

gerente de meio ambiente, e as pessoas 

abaixo dele, que são especialistas e fazem a 

gestão global desses indicadores; então hoje 

a gente tem muito bem estruturado toda a 

questão de indicadores de meio ambiente na 

companhia; hoje, se tu for perguntar assim: 

como é que está o efluente lá de Lucas do 

Rio Verde? Perguntar aqui no corporativo, 

uma pessoa pode abrir uma planilha e te 

dizer como que está o efluente lá em Lucas 

do Rio Verde, no Mato Grosso; ou pode te 

dizer também como que está lá em Serafina 

Correa, no RS; então, isso tudo hoje é 

monitorado e controlado pelo corporativo; e 

disso sai uma nota, um indicador, onde isso 

tudo é compilado em uma nota só. Então a 

gestão ambiental evoluiu bastante na 

companhia, eu posso te dizer até que a 

gente é protagonista nisso, dentro do Brasil 

na parte de frigoríficos, porque foi a 

primeira empresa a investir nisso. 

 

Referência 2 - 1,86% Cobertura 

Daí a gente tem a parte de indicadores de 

consumo, que não deixa de ser meio 

ambiente. Então hoje, todas as unidades são 

medidas perante o consumo de água, de 

energia e de vapor (que é praticamente hoje 

gerado por biomassa); então a gente tem 

uma gestão e uma equipe corporativa para 

fazer a gestão desses indicadores, para 
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reduzir o consumo de energia, água e 

vapor; então a gente tem metas, estipuladas 

por todas as unidades, e eu também consigo 

acompanhar o indicador de cada uma das 

unidades no momento que eu quiser, e essas 

metas (redução de consumo) são 

contratadas e a gente reporta no nosso 

relatório anual todas as nossas metas de 

energia, de água e de vapor, quanto que foi 

a redução, e a gente contrata essas metas 

perante o mercado...ano que vem a gente 

vai reduzir tantos gigajoules de consumo de 

energia; e a gente contrata isso perante o 

mercado através do relatório anual, e a 

gente reporta isso anualmente também. 

 

Referência 3 - 1,10% Cobertura 

Então praticamente da parte de 

sustentabilidade que eu vejo...na parte de 

meio ambiente e de recursos naturais, a 

gente está muito bem estruturado, acho que 

melhor do que muitas empresas aí, porque a 

gente tem indicador, a gente consegue 

medir hoje; se tu perguntar para qualquer 

analista de meio ambiente: quais são os teus 

indicadores? Ele vai ter na ponta da língua; 

e se você quiser buscar informação aqui no 

nosso corporativo, você consegue saber 

como que está a estrutura, como que está o 

resultado de meio ambiente de cada uma 

das empresas. 

 

Referência 4 - 0,36% Cobertura 

a gente até tem um relatório de emissão de 

carbono, que faz parte do GHG, é 

protocolado, a gente faz essa divulgação aí, 

porém a gente não tem meta de emissão 

bem definida ainda; 

 

Referência 5 - 0,29% Cobertura 

e a gente criou os indicadores, então hoje a 

gente tem os indicadores e a gente está 

revisando os indicadores para tornar eles 

mais restritivos. 

 

<Internos\\Entrevista U - Supervisor de 

Produção - R2> - § 1 referência codificada 
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[1,49% Cobertura] 

 

Referência 1 - 1,49% Cobertura 

Foram criados programas e a gente tem que 

dar o retorno diariamente desses programas 

né. De melhoria contínua, x participantes, x 

trabalhos. De eficiência energética, tem que 

chegar a tanto, tem metas né. Então, são 

programas com metas e as metas são 

cascateadas...o presidente tem metas, os 

diretores têm metas, os gerentes têm metas, 

os supervisores têm metas e os funcionários 

têm metas...cada um no seu devido lugar, 

mas todos envolvidos pra chegar ao 

objetivo comum. 

 

<Internos\\Entrevista O - Analista 

Ambiental - R1> - § 1 referência 

codificada [2,12% Cobertura] 

 

Referência 1 - 2,12% Cobertura 

temos metas para redução de consumo de 

água, redução de consumo de energia, 

redução na geração de resíduos 

 

<Internos\\Entrevista O - Supervisora de 

Controle da Qualidade - R1> - § 1 

referência codificada [2,17% Cobertura] 

 

Referência 1 - 2,17% Cobertura 

nós estamos divididos em setores dentro da 

(nome da empresa), que a gente fala que 

são as linhas de produção (abate, desossa, 

corte) e uma coisa que eu acho que está 

bem ligada a isso é eles têm uma meta, que 

a gente chama de desvio de embalagem, 

então assim pra gente também não estar 

usando a mais do que o necessário dentro 

da empresa e também com isso a gente 

acaba utilizando de maneira eficaz o que a 

gente tem que utilizar pra produzir e não 

causando desperdícios. 

Aproveitando 

ao máximo a 

matéria-prima 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de 

Comunicação - R1> - § 2 referências 

codificadas [0,55% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,39% Cobertura 

Agir para a 

sustentabilidade / 

Proposição 8c 
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hoje tudo o que a gente tem dentro do 

frigorífico só não é aproveitado o berro do 

suíno e o berro da galinha (ela nem grita, 

né)...tudo é aproveitado né. 

 

Referência 2 - 0,16% Cobertura 

as vísceras, sangue, tudo hoje é 

aproveitado, nada é descartado. 

 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de 

Operações - R2> - § 1 referência 

codificada [0,29% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,29% Cobertura 

sustentabilidade na questão dos próprios 

subprodutos gerarem um resultado 

 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de P&D 

- R2> - § 1 referência codificada [0,12% 

Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,12% Cobertura 

hoje não se perde quase nada numa 

produção, 

 

<Internos\\Entrevista V - Supervisor 

Administrativo - R5> - § 1 referência 

codificada [0,45% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,45% Cobertura 

o que era lixo no passado, hoje é um 

material de alto valor agregado; e a gente 

tem essa percepção de que o subproduto, 

hoje, é um material de alto valor; a área, por 

exemplo, de pets tem crescido 

constantemente e ela é servida basicamente 

desses materiais 

 

<Internos\\Entrevista U - Especialista em 

Desenvolvimento de Novos Produtos - 

R3> - § 1 referência codificada [2,02% 

Cobertura] 

 

Referência 1 - 2,02% Cobertura 

Isso (aproveitamento da matéria-prima) não 

faz parte da minha preocupação, existem 

várias áreas na empresa que se preocupam 
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disso. Eu uso um pedaço do animal pra 

fazer o produto e o resto é destinado pra 

outras áreas. Eu não me preocupo...ah eu 

vou usar o peito, o que que vou fazer com o 

resto do frango? Isso não faz parte da 

minha preocupação. Tem outras pessoas na 

empresa que fazem essa equação. 

 

<Internos\\Entrevista O - Analista de 

Planejamento e Controle de Produção - 

R1> - § 5 referências codificadas [3,29% 

Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,60% Cobertura 

a gente manda carne in natura, tipo todas as 

peças do boi para qualquer lugar, tudo na 

real, a gente só não manda o berro do boi, o 

resto vai tudo. 

 

Referência 2 - 0,68% Cobertura 

pra gente é muito mais rentável utilizar tudo 

o que a gente tem de matéria-prima, do que 

ter que correr atrás de pagar para recolher 

ou descartar de alguma outra forma 

 

Referência 3 - 0,49% Cobertura 

se a gente conseguir reutilizar e dar um 

destino a tudo isso é lucro pra gente, não 

vai ser um gasto, vai ser um lucro. 

 

Referência 4 - 0,69% Cobertura 

a gente evita qualquer desperdício, a gente 

tenta utilizar tudo...o máximo possível...que 

aquela matéria-prima tá gerando, não fica 

quase nada, a gente dá destino à tudo. 

 

Referência 5 - 0,82% Cobertura 

A preocupação da (nome da empresa) em 

não deixar resíduos é enorme, pra ela é 

muito mais vantajoso arrumar uma utilidade 

pra tudo o que a gente gera, do que ter que 

correr atrás e vender ou pagar pra dar fim 

nisso.  

 

<Internos\\Entrevista O - Supervisora de 

Controle da Qualidade - R1> - § 3 

referências codificadas [5,62% Cobertura] 

file:///C:/Users/PC/Desktop/f301ec83-858d-4b23-9ed3-e9203d3370b0
file:///C:/Users/PC/Desktop/f301ec83-858d-4b23-9ed3-e9203d3370b0
file:///C:/Users/PC/Desktop/f301ec83-858d-4b23-9ed3-e9203d3370b0
file:///C:/Users/PC/Desktop/fbbe82a6-cd6f-4049-83d4-5dbd2131757e
file:///C:/Users/PC/Desktop/fbbe82a6-cd6f-4049-83d4-5dbd2131757e


487 

 

Referência 1 - 1,46% Cobertura 

 o que sobra de uma indústria, que seria a 

parte sólida – pedaços de carne, coisas que 

a gente não aproveita – hoje a gente tem 

uma segunda indústria dentro da indústria 

que seria a parte de subprodutos, que eu 

faço a produção de farinha, sebo e farinha 

de sangue, que são coisas destinadas à 

produção animal. 

 

Referência 2 - 3,36% Cobertura 

Com o sangue, a gente faz farinha de 

sangue. Quando eu falo em resíduos, é 

pedaço de carne...desossa um boi, se ele 

tem pedaços que a gente acaba refilando, 

que a gente acaba tirando dessa peça para 

que fique conforme a anatomia que o 

cliente quer, que a gente fala que é o padrão 

do cliente, a gente acaba tirando algumas 

coisas, então isso a gente deixa pra essa 

segunda indústria que vai produzir a farinha 

de carne e osso; por exemplo, o osso, eu 

desosso o animal, então o osso dele também 

vai pra lá...pra gente fazer esse 

aproveitamento; então, questão de gorduras, 

que a gente deixa tudo pra graxearia, 

questão de sebo também, pra fazer um 

outro segundo aproveitamento, que a gente 

faz a produção de sebo. 

 

Referência 3 - 0,80% Cobertura 

o que sobra da minha produção – resíduos 

que caem no chão, pedaços de carne, 

sangue, osso, a gente consegue produzir 

outros produtos, sem prejudicar a questão 

ambiental. 

Internalizando 

o 
processamento 

de resíduos 

<Internos\\Entrevista V - Supervisor 

Administrativo - R5> - § 1 referência 

codificada [0,85% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,85% Cobertura 

os subprodutos então a gente 

destina....basicamente, a gente faz o 

processamento interno e a geração de 

farinha e gordura. (Pesquisadora: A 

empresa sempre tenta internalizar esse 

processo, é mais vantajoso agregar valor, 

Gerenciar os 

resíduos / 
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do que estar vendendo para outras 

empresas, até porque você tem que 

acompanhar o tratamento...) saiu da 

unidade, tu acaba perdendo rastreabilidade 

e, de repente, até o controle; como eu falei, 

hoje existe uma maturidade muito maior 

das empresas terceiras e um cuidado muito 

maior 

 

<Internos\\Entrevista U - Analista 

Ambiental - R1> - § 2 referências 

codificadas [0,60% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,21% Cobertura 

Esse trabalhão pra fazer gerir essas 

empresas, ela quer transformar numa 

unidade, numa usina de reciclagem dentro 

da empresa.  

 

Referência 2 - 0,39% Cobertura 

Aí a empresa mesmo processa, gera 

matéria-prima e depois faz a logística 

reversa ou negocia a matéria-prima já, o 

produto descaracterizado. E daí ao invés de 

estar fazendo toda essa manobra, de um 

lado pro outro né, faço tudo ali dentro.  

 

<Internos\\Entrevista U - Supervisor de 

Produção - R2> - § 2 referências 

codificadas [1,39% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,79% Cobertura 

E fora as práticas, por exemplo, de meio 

ambiente...tratamento de resíduos, porque 

toda a coleta, por exemplo, de resíduos é 

feita a seco, nada vai pro ralo, nada vai pro 

esgoto, tudo é tratado, 100%, tem uma 

equipe especializada que cuida só disso. 

 

Referência 2 - 0,60% Cobertura 

algumas coisas de tratamento é feito dentro 

da empresa, nós temos a nossa fábrica de 

farinhas, de proteínas, que uma parte do 

resíduo é destinada pra essa fábrica, dentro 

da empresa mesmo.  

 

<Internos\\Entrevista O - Analista de 
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Planejamento e Controle de Produção - 

R1> - § 1 referência codificada [0,92% 

Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,92% Cobertura 

pra gente é muito melhor nós mesmos 

conseguirmos lidar com isso, então, tipo 

tratamento de água é a gente que faz, 

tratamento de couro é a gente que faz, então 

tudo que a (nome da empresa) pode fazer 

sozinha e agregar valor a isso, ela faz. 

Visando 

contribuir 

para o 

sustento do 

produtor no 

campo 

<Internos\\Entrevista V - Coordenador dos 

projetos de qualidade - R3> - § 1 

referência codificada [3,04% Cobertura] 

 

Referência 1 - 3,04% Cobertura 

Então hoje nós estamos nesta linha 

aí...tentando fazer com que as empresas 

rurais sejam sustentáveis, permaneçam no 

mercado, mas não apenas fiquem lá, mas 

que as pessoas que vivem lá no campo 

tenham qualidade de vida, ganhem também 

o seu dinheiro, se sintam bem lá e estejam 

lá por opção, porque querem ficar lá e 

querem permanecer. O que isso 

(propriedades rurais sustentáveis) traz para 

dentro do frigorífico? Um produto de 

melhor qualidade, porque quando as 

pessoas fazem o que gostam, elas fazem 

bem feito, elas cuidam com carinho, os 

resultados aparecem; quando as pessoas 

fazem apenas pelo dinheiro, isso serve lá 

para o campo, serve aqui para a cidade, 

serve para qualquer um de nós, se tu tá 

fazendo só pelo dinheiro fica uma coisa 

meio vazia; então você tem que fazer 

porque gosta e porque acha que aquele teu 

resultado está contribuindo para melhorar a 

vida das pessoas. Então essa é a nossa visão 

do negócio. 

 

<Internos\\Entrevista V - Engenheira 

Sanitarista - R3> - § 1 referência 

codificada [0,73% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,73% Cobertura 

então a gente só realmente recomenda 

Comportamento 

dos gestores / 

Visão de 

sustentabilidade / 
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(tecnologia), quando a gente acha que é 

viável. Aquilo que eu te falei: a gente busca 

o econômico, a gente não vai lá só porque é 

uma ideia nova e tem que fazer porque é 

uma moda...não é a nossa prática. A gente 

realmente se preocupa se o produtor vai 

conseguir manter aquela atividade. 

 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de 

Comunicação - R1> - § 1 referência 

codificada [0,44% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,44% Cobertura 

o principal propósito, é fazer um produto de 

qualidade, dando garantia da permanência 

do homem no campo e a qualidade do 

produto, lá no final, que chega na mesa do 

consumidor 

 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de 

Operações - R2> - § 1 referência 

codificada [1,77% Cobertura] 

 

Referência 1 - 1,77% Cobertura 

Então, na questão do social, não precisa 

nem falar da questão do papel da (nome da 

empresa) junto aos produtores rurais, que 

são mais de 70 mil produtores e mais 26 mil 

funcionários ligados a isso né, e a (nome da 

empresa) tem uma ação muito clara hoje, se 

você fizer na questão dos produtores, a 

visão que eles têm da (nome da empresa), 

da importância da (nome da empresa) pra 

questão da sustentabilidade deles lá no 

campo, de estar gerando resultado pro 

campo, bem-estar pro homem do campo 

 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de P&D 

- R2> - § 1 referência codificada [0,91% 

Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,91% Cobertura 

E a empresa visa muito isso, manter o 

produtor no campo...o filho do produtor no 

campo, dar sustentabilidade pra ele na 

forma de questão econômica e social, pra 

ele ter uma vida digna, via produção que ele 
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produz pra empresa, que a empresa vai tá 

remunerando ele adequadamente, porque 

ele é o sócio e é o dono da empresa. 

 

<Internos\\Entrevista U - Consultor 

Agropecuário - R4> - § 1 referência 

codificada [0,45% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,45% Cobertura 

Então, sustentabilidade para nós é isso: os 

agricultores têm que ir bem, têm que 

crescer, têm que ganhar dinheiro, não 

podem sair da atividade, porque assim a 

cadeia se fecha. 

Suspendendo 

investimentos 
socioambientais 
em cenários 

de crise 

<Internos\\Entrevista V - Engenheira 

Sanitarista - R3> - § 1 referência 

codificada [0,85% Cobertura] 

 

Referência 1 - 0,85% Cobertura 

Bastante, bastante, a gente cortou todos os 

investimentos na verdade; a gente só tá 

fazendo aquilo que é realmente 

extremamente necessário. A crise...é a 

questão do planejamento nosso de cortar os 

custos, evitar quaisquer custos; nós temos 

vários investimentos programados para o 

ano que vem, mas são investimentos 

necessários, nada mais do que o necessário, 

fechou as torneiras. 

 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de 

Operações - R2> - § 1 referência 

codificada [3,05% Cobertura] 

 

Referência 1 - 3,05% Cobertura 

O que existe dentro dessa condição 

(momento de crise) é o seguinte: você tá 

atendendo a legislação, você tá...mas tem 

isso que você falou...como nós estamos 

falando no equilíbrio dos três pilares, se 

você vai fazer uma melhoria de um 

processo que você tá atendendo a 

legislação, automaticamente, você talvez 

posterga um pouquinho, dá um tempo pra 

não afetar o econômico, já que hoje ele é 

um grande pilar que tá...é um pilar que 

nesse momento, pela crise, ele acaba 

Comportamento 

dos partícipes da 
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e dos agentes do 

ambiente 

institucional / 
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estando em mais evidência pela situação. 

Então, automaticamente, a cadeia como um 

todo de sustentabilidade ela vai na mesma 

onda dentro do processo. Mas isso não quer 

dizer que você toma ações as quais vão 

prejudicar fora de uma realidade normal 

dos outros dois pilares, tanto o social como 

o econômico. 
 

<Internos\\Entrevista V - Gerente de P&D 

- R2> - § 1 referência codificada [0,43% 

Cobertura] 
 

Referência 1 - 0,43% Cobertura 

não digo que deixe de lado, mas talvez 

fique adormecido, se pensa num segundo 

momento, porque, querendo ou não, 

sustentabilidade dispende de dinheiro 

também  
 

<Internos\\Entrevista U - Analista 

Ambiental - R1> - § 1 referência 

codificada [0,55% Cobertura] 
 

Referência 1 - 0,55% Cobertura 

Neste momento em que o país demonstra 

uma certa instabilidade financeira, os 

encargos aumentam e geram insegurança 

para as empresas. Os investimentos que 

estão em andamento não sofrem impacto, 

entretanto os investimentos em 

planejamento ficam suspensos. A partir daí 

inicia-se uma avalição do que é prioritário e 

o que será postergado. 
 

<Internos\\Entrevista U - Gerente de 

Engenharia - R4> - § 1 referência 

codificada [0,59% Cobertura] 

Referência 1 - 0,59% Cobertura 

então assim, em muitos casos...nós estamos 

passando por um ano de crise muito 

intensa, então a maioria dos investimentos 

que nós fizemos hoje nas fábricas foi 

cortado, nós temos um investimento que 

não chega a metade do que tivemos no ano 

que passou; então o nível nosso de 

investimento é muito baixo; 
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APÊNDICE I - Códigos em suas categorias 

 
Códigos da categoria 'desenvolver produtos e processos' Proposição 

- Enfrentando entraves da legislação para reduzir o consumo de 

água na produção;  

- Apontando uma desproporção entre a velocidade de 

atualização da legislação e a da tecnologia; 

- Trabalhando com reuso de água; 

4a 

- Buscando o melhoramento genético dos animais; 5a 

- Analisando o ciclo de vida do produto; 

- Estudando a viabilidade do consumo energético no projeto de 

produto; 

- Considerando a localização geográfica no cálculo de 

viabilidade do consumo energético de novos produtos; 

- Considerando a questão da logística reversa nos processos de 

inovação; 

- Integrando a sustentabilidade ao produto desde a essência das 

matérias-primas; 

- Considerando a geração de resíduos no desenvolvimento de 

novos produtos; 

5b 

- Trabalhando com materiais recicláveis; 

- Utilizando plástico verde; 

- Usando papéis certificados FSC; 

5c 

- Adequando as embalagens às necessidades do consumidor; 

- Reduzindo o número de embalagens por produto; 

- Aumentando a capacidade das embalagens de produtos para o 

mercado de food service; 

5d 

- Apontando a existência de inovações relacionadas aos cortes 

de carne; 
5e 

- Apontando a existência de inovações relacionadas ao abate 

dos animais; 
5f 

- Adequando as porções dos produtos ao perfil dos 

consumidores; 
5g 

- Privilegiando a saudabilidade na formulação dos produtos; 5h 

- Adquirindo máquinas desossadoras com tecnologia de ponta; 

- Apontando que o número de tecnologias que podem trazer 

retorno para a companhia é maior em comparação ao de 

tecnologias que geram custo em termos ambientais; 

- Acompanhando a emergência de tecnologias aplicáveis ao 

setor; 

5i 

- Melhorando a relação entre os recursos consumidos, o 

volume produzido e os impactos ambientais; 

- Usando os recursos em ciclos fechados; 

5j 

- Avaliando os fornecedores; 5l 
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- Assumindo a responsabilidade pelos produtos adquiridos dos 

fornecedores; 

- Desenvolvendo tecnologias em parceria com fornecedores; 5m 

- Firmando parcerias com instituições de ensino; 5n 

- Integrando a perspectiva do mercado nos processos de 

inovação; 

- Afirmando que os mercados aceleram a inovação;  

- Introduzindo conceito/comportamento no mercado; 

5o 

- Investindo em tecnologias e equipamentos para a redução do 

consumo energético nos processos produtivos; 

- Favorecendo o custo do transporte a partir da redução no 

número de embalagens por produto; 

- Arcando com aumento nos custos de materiais sustentáveis; 

6a 

- Percebendo melhorias na eficiência em fábricas mais novas 

ou modernas; 
6b 

- Favorecendo a ergonomia a partir do aumento da capacidade 

das embalagens de produtos para o mercado de food service; 

- Apontando que a automatização não vem eliminando postos 

de trabalho; 

- Amenizando as atividades repetitivas por meio de 

investimentos em equipamentos; 

6c 

- Relacionando as questões de embalagem com a diminuição 

do custo para os clientes; 

- Relacionando processos mais produtivos com a redução do 

preço para os consumidores; 

6d 

- Adquirindo equipamentos importados que seguem uma 

legislação internacional; 
6e 

- Considerando a questão da reciclagem no desenvolvimento 

de embalagens. 
6f 

 
Códigos da categoria 'agir para a sustentabilidade' Proposição 

- Condicionando a permanência no mercado à qualidade; 

- Respeitando boas práticas de fabricação; 

- Consumindo muita água para respeitar as boas práticas de 

fabricação; 

- Regulando o gasto de água segundo os parâmetros da 

legislação para validar a produção; 

7a 

- Sendo regidos por órgão do Governo; 

- Dependendo da aprovação pelo órgão do Governo para 

alterar qualquer processo ou estrutura; 

- Questionando a atuação dos órgãos fiscalizadores ambientais; 

7b 

- Buscando a melhoria contínua dos processos produtivos; 

- Adequando o processo produtivo aos parâmetros ambientais 

da legislação ou melhores; 

8a 



495 

 

- Usando as práticas da bibliografia de produção enxuta nos 

processos; 

- Implementando novas tecnologias que buscam a otimização 

dos processos e a diminuição das perdas; 
8b 

- Aproveitando ao máximo a matéria-prima; 

- Tentando diminuir a quantidade de subprodutos; 
8c 

- Seguindo os padrões de produção; 8d 

- Gerenciando a produção com base nas metas; 8e 

- Cuidando do bem-estar animal; 8f 

- Contando com estruturas dedicadas para investimento social; 8g 

- Sincronizando a produção com a demanda do mercado; 8h 

- Melhorando os processos produtivos a partir das sugestões 

dos funcionários; 
8i 

- Percebendo a redução da sujidade no frigorífico; 

- vide códigos 8b, 8c e 8i; 
9a 

- vide códigos 8c e 8h; 9b 

- vide código 8b; 9c 

- Abatendo animais de baixa qualidade para fabricação de 

subprodutos; 

- vide código 7a; 

9d 

- Melhorando o ambiente de trabalho a partir das sugestões dos 

funcionários; 

- vide código 8i; 

9e 

- vide códigos 7a e 8c; 9f 

- vide código 8g. 9g 

 
Códigos da categoria 'habilitar para exportação' Proposição 

- vide códigos 11b e 11g; 10a 

- Passando por fiscalizações do cumprimento dos requisitos 

para exportação; 
10b 

- Habilitando para exportação as plantas com melhores 

condições estruturais; 
11a 

- Preparando a unidade segundo as boas práticas de fabricação 

exigidas pelos mercados externos; 

- Tramitando a documentação comprobatória das boas práticas 

de fabricação; 

- Sendo auditada por clientes estratégicos; 

11b 

- Adotando as exigências do mercado mais rigoroso como 

padrão; 
11c 

- Definindo o número de unidades habilitadas a exportar 

conforme a demanda; 
11d 

- Seguindo a formulação determinada pelos clientes 

estratégicos para a fabricação dos produtos destinados aos 
11e 
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diferentes mercados; 

- Transformando a descrição do produto fornecida pelo cliente 

estratégico em procedimento operacional; 

- Atendendo tanto o padrão esperado pelo cliente estratégico 

quanto a segurança alimentar do consumidor; 

- Mantendo inalterados os processos de fabricação dos 

produtos destinados aos diferentes mercados; 

- Produzindo com os mesmos equipamentos para os mercados 

interno e externo; 

11f 

- Adequando certas práticas operacionais às exigências de 

diferentes mercados; 

- Apontando restrições a recursos originados em determinados 

biomas brasileiros; 

11g 

- vide, principalmente, códigos 11b, 11f e 11g; 11h 

- Adequando junto aos produtores a criação de animais 

segundo as exigências de diferentes mercados; 

- Apontando o interesse dos mercados pelos procedimentos 

dos produtores; 

11i 

- vide código 11c; 12a 

- Revelando diferenças na qualidade dos produtos por 

determinação do cliente estratégico. 
12b 

 
Códigos da categoria 'gerenciar os resíduos' Proposição 

- Escolhendo a tecnologia para tratamento de efluentes pela 

viabilidade econômica; 
13a 

- Atrelando a não deposição de rejeitos no meio ambiente à 

vigilância da legislação; 

- Questionando a atuação dos órgãos reguladores ambientais; 

- Apontando interesses políticos; 

- Apontando limitações na política de resíduos; 

13b 

- Investindo em infraestrutura para o monitoramento de 

resíduos; 

- Investindo em tecnologias para captação de emissão de 

particulados; 

- Investindo em tecnologias para tratamento de efluentes e de 

resíduos; 

14a 

- Evitando as perdas anormais de resíduos orgânicos; 

- Tratando as perdas normais de resíduos orgânicos; 
14b 

- Treinando os funcionários para fazer a separação dos 

resíduos; 

- Trabalhando junto aos funcionários a redução da carga de 

resíduos; 

14c 

- Verificando resultados de ensaios laboratoriais para 

monitoramento de resíduos; 
14d 
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- Tomando ações a partir do monitoramento de resíduos; 

- Internalizando o processamento de resíduos; 14e 

- Transformando o resíduo em insumo para outro processo; 14f 

- Mostrando consciência da responsabilidade pelo tratamento e 

destinação final dos resíduos; 

- Monitorando os resíduos ao longo da cadeia produtiva; 

- Gerenciando a destinação dos resíduos; 

- Destinando os resíduos para empresas que os transformam 

em subprodutos; 

- Legalizando o transporte dos resíduos para destinação final; 

- Auditando o processamento dos resíduos conforme 

contratado com terceiros; 

- Apontando a falta de empresas qualificadas para tratamento e 

destinação dos resíduos; 

- Acompanhando os resíduos até sua descaracterização; 

- Destinando os resíduos descaracterizáveis para empresas que 

os transformam em matérias-primas para fabricação de outros 

produtos; 

14g 

- Destinando os resíduos não descaracterizáveis para aterros; 

- Monitorando o cumprimento das legislações pelos aterros; 
14h 

- Trazendo os terceiros para processarem o resíduo nas 

dependências da empresa; 

- Contratando cooperativas de catadores para o processamento 

de resíduos; 

14i 

- Assistindo os integrados na destinação dos resíduos gerados a 

partir dos insumos utilizados; 

- Monitorando a destinação dos resíduos de insumos utilizados 

pelos integrados; 

- Fornecendo insumos para os integrados; 

- Assumindo a responsabilidade de terceiro pela logística 

reversa de insumos utilizados pelos integrados ante 

compensação financeira; 

- Monitorando o tratamento e a destinação dos rejeitos 

produzidos na criação dos animais; 

- Monitorando o tratamento e a destinação de animais mortos; 

- Sentindo corresponsabilidade pelos dejetos produzidos na 

criação dos animais; 

- Utilizando os resíduos produzidos na criação dos animais 

para fabricação de subprodutos; 

- Implementando tecnologias baseadas no aproveitamento de 

dejetos; 

14j 

- Melhorando a rastreabilidade dos resíduos a partir da 

internalização do processamento; 

- Reduzindo custos com a internalização do processamento de 

resíduos; 

15a 
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- vide código 14e; 15b 

- vide código 14f; 

- Tentando reduzir a geração de resíduos; 

- Fazendo alianças para implementar a logística reversa 

conforme determinações da legislação; 

15c 

- vide códigos 14i. 15d 

 
Códigos da categoria 'conviver com as comunidades 

próximas' 
Proposição 

- Atribuindo a evolução da consciência ambiental à educação 

ambiental; 

- Sobressaindo os impactos ambientais nas comunidades 

próximas em detrimento aos impactos ambientais para os 

clientes/consumidores; 

- Apontando limitações das pessoas para lidar com aspectos 

sociais e culturais; 

16a 

- Destacando o uso de redes sociais na divulgação da atuação 

da empresa nas questões socioambientais; 
16b 

- Contando com programas voltados à sustentabilidade; 

- Mostrando consciência da necessidade de esforços coletivos 

para colocar a sustentabilidade em prática; 

- Qualificando os investimentos na comunidade como 

inviáveis economicamente; 

17a 

- Apontando a participação voluntária de funcionários nos 

projetos sociais da empresa; 
17b 

- Firmando parcerias com o poder público para desenvolver 

programas; 
17c 

- Minimizando o incômodo causado às comunidades do 

entorno pelos resíduos industriais; 
17d 

- Desconstruindo imagem negativa causada por problemas 

socioambientais; 
17e 

- Visualizando formas indiretas de benefício social; 18a 

- vide códigos 17a e 17d; 18b 

- Indicando o reconhecimento da comunidade como retorno 

sobre os projetos sociais; 

- Melhorando a imagem da empresa mediante inserção na 

comunidade; 

- Percebendo que a comunidade expressa seu reconhecimento 

por meio da compra de produtos da marca; 

18c 

- vide código 17a. 18d 

 

 

 



499 

 

CONDICIONANTES INTERNOS:  

COMPORTAMENTO E CONHECIMENTO TÉCNICO DAS PESSOAS 

Subcategorias Propriedades Códigos 

a) 

Comportamento 

das pessoas 

a1) 

Comprometimento 

e motivação 

- Elevando a importância da 

motivação das pessoas no trabalho; 

- Buscando o comprometimento das 

pessoas por meio de bonificações; 

- Condicionando o aproveitamento e 

o uso racional de recursos ao 

comprometimento das pessoas; 

- Condicionando o engajamento das 

pessoas no processo ao 

compartilhamento dos valores da 

empresa; 

- Apontando o comportamento das 

pessoas como maior dificultador no 

ambiente de trabalho; 

a2) Disposição 

para o trabalho 

- Contando com a resiliência de 

funcionários de gerações mais 

antigas; 

- Enfrentando dificuldades com 

funcionários de gerações mais novas 

no cumprimento de procedimentos; 

- Percebendo resistências nas 

pessoas em fazer o procedimento 

adequadamente; 

- Percebendo insatisfação do 

funcionário em fazer sua tarefa; 

- Gastando tempo e energia em 

cobranças; 

b) 

Conhecimento 

técnico das 

pessoas 

b1) Capacidade de 

operar 

- Capacitando pessoas para 

realizarem procedimentos 

operacionais; 

- Capacitando pessoas para lidarem 

com tecnologias novas; 

- Condicionando o funcionamento de 

tecnologias novas ao preparo das 

pessoas; 

- Promovendo treinamentos 

periódicos em todas as áreas; 

- Contando com uma equipe de 

especialistas em sustentabilidade; 

b2) Autonomia nas 

decisões 

- Capacitando as pessoas ou equipes 

para serem autônomas nas decisões 

relacionadas à produção e à 
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sustentabilidade; 

- Treinando os funcionários na busca 

de equipes de alta performance; 

- Estabelecendo que o funcionário 

conclua, pelo menos, o ensino 

médio; 

- Demonstrando preocupação com a 

autonomia e proatividade de pessoas 

de gerações mais novas; 

b3) 

Cumulatividade do 

conhecimento 

- Treinando as pessoas para fazer 

frente à alta rotatividade e à 

manutenção do conhecimento. 

 
CONDICIONANTES INTERNOS:  

COMPORTAMENTO DOS GESTORES 

Subcategorias Propriedades Códigos 

c) 

Comportamento 

dos gestores 

c1) Posição 

- Enfrentando o desafio de fazer todos os 

funcionários contribuírem para 

processos produtivos mais sustentáveis; 

- Reconhecendo o potencial dos 

funcionários para perceber 

oportunidades de melhoria; 

- Formando grupos de funcionários para 

proporem melhorias; 

- Instrumentalizando os grupos de 

funcionários que propõem melhorias; 

- Bonificando os funcionários que 

propuseram melhorias; 

- Bonificando o gestor pelas melhorias 

atribuídas aos funcionários sob sua 

responsabilidade; 

- Alcançando resultados econômicos a 

partir das melhorias sugeridas pelos 

funcionários; 

- Dividindo os ganhos oriundos das 

melhorias entre a empresa e quem as 

idealizou; 

- Atrelando o pagamento de PPR ao 

alcance de metas e indicadores de P+L; 

- Envolvendo todas as partes atingidas 

pelos problemas socioambientais; 

c2) 

Comunicação 

- Divulgando as melhorias idealizadas 

pelos funcionários para a unidade; 

- Divulgando as melhorias idealizadas 
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pelos funcionários para a empresa; 

- Solicitando informações sobre a 

situação das questões ambientais 

internas; 

- Solicitando informações sobre a 

situação das questões ambientais de 

terceiros; 

- Intercambiando informações entre o 

corporativo e o operacional; 

- Dialogando com os envolvidos nos 

problemas socioambientais; 

- Discutindo as controvérsias da 

sustentabilidade entre a diretoria e as 

várias áreas da empresa; 

- Trocando informações com empresas 

do setor; 

- Divulgando os resultados ambientais 

para os funcionários; 

c3) Estilo 

- Buscando despertar a consciência 

ambiental dos funcionários; 

- Apresentando os aspectos ambientais 

aos novos funcionários; 

- Acompanhando a adaptação dos novos 

funcionários à função; 

- Acompanhando o cumprimento dos 

procedimentos pelos novos funcionários; 

- Acompanhando o cumprimento das 

questões ambientais pelos novos 

funcionários; 

- Realocando a pessoa que não se 

adaptou à tarefa; 

- Demonstrando preocupação em 

cometer assédio moral; 

- Trabalhando a temática da 

sustentabilidade com o pessoal do chão 

de fábrica; 

c4) Visão de 
sustentabilidade 

- Buscando atualização constante para 

acompanhar as mudanças sociais; 

- Tomando a iniciativa de buscar novas 

tecnologias e procedimentos mais 

elaborados; 

- Percebendo um pensamento a longo 

prazo mais consciente e sustentável; 

- Mudando a mentalidade após embate 

com questões ambientais; 
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- Percebendo uma visão da relação de 

causa e efeito nas pessoas de gerações 

mais novas; 

- Associando uma postura proativa com 

prevenção de problemas; 

- Apontando diferentes visões do retorno 

sobre investimentos sociais e 

ambientais; 

- Manifestando responsabilidade pelo 

desenvolvimento das comunidades e das 

cidades onde a empresa está inserida; 

- Tomando a iniciativa de contribuir para 

o local onde a empresa está inserida; 

- Relacionando presença de atividade 

econômica das agroindústrias com 

desenvolvimento no meio rural; 

- Relacionando a atuação social com a 

natureza jurídica da empresa; 

- Condicionando a existência da empresa 

à existência do produtor no campo; 

- Visando contribuir para o sustento do 

produtor no campo; 

- Entendendo que o propósito da 

empresa é agregar valor à matéria-prima 

produzida no campo; 

- Relacionando a preocupação com o 

sustento do produtor no campo com a 

natureza jurídica da empresa; 

- Relacionando a preocupação com a 

sustentabilidade com a natureza jurídica 

da empresa; 

- Entendendo que, ao crescer, a empresa 

não pode perder a essência. 

 
CONDICIONANTES INTERNOS:  

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE PRODUÇÃO  

E DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Subcategorias Propriedades Códigos 

d) Condições do 

ambiente de 

produção 

d1) Volume de 

recursos 

naturais 

- Mostrando consciência do montante de 

recursos naturais consumidos na 

indústria; 

d2) Carga de 

rejeitos e de 

dejetos da 

- Mostrando consciência do potencial 

poluidor das atividades; 

- Mostrando consciência da capacidade 
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indústria de absorção de rejeitos pelo ambiente; 

d3) Cadeia de 

produção viva 

- Trabalhando com uma cadeia de 

produção viva; 

d4) Nível 

tecnológico dos 

frigoríficos em 

comparação ao 

de frigoríficos 

estrangeiros 

- Apontando similaridades entre o nível 

tecnológico do setor no Brasil e o dos 

frigoríficos estrangeiros; 

- Apontando diferenças entre o nível 

tecnológico das plantas no Brasil e o de 

plantas instaladas em outros países; 

d5) Tipos de 

inovação e 

grau de 

novidade 

envolvido 

- Sobressaindo as inovações para a 

empresa em detrimento às inovações 

para o mercado; 

d6) Padrão de 

concorrência: 

preço 

- vide códigos clientes/consumidores; 

d7) Legislações 

aplicáveis à 

produção 

avícola, bovina 

e suína em 

frigoríficos 

- Apontando similaridades entre as 

legislações aplicáveis à produção 

avícola, bovina e suína em frigoríficos; 

e) Condições do 

ambiente de 

trabalho 

e1) Ritmo e 

intensidade do 

trabalho 

- Distribuindo as pausas durante a 

jornada de trabalho conforme 

regulamentado em norma; 

- Mostrando consciência das atividades 

repetitivas realizadas na linha de 

produção; 

- Envolvendo as pessoas em programa 

de saúde e segurança. 

 
CONDICIONANTES EXTERNOS:  

COMPORTAMENTO DOS PARTÍCIPES DA CADEIA PRODUTIVA E  

DOS AGENTES DO AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Códigos 

gerais 

Treinando os que mantêm relações com a empresa; 

Disseminando a política de sustentabilidade da empresa; 

Dialogando sobre sustentabilidade com todos os públicos; 

Analisando a cadeia de produção a montante; 

Conhecendo em profundidade as operações junto à cadeia 

produtiva; 

Condicionando a garantia da matéria-prima que chega ao 

frigorífico à sustentabilidade da cadeia; 

Condicionando a sustentabilidade da empresa aos elos da 
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cadeia; 

Encarando o encadeamento produtivo como um processo de 

melhoria; 

Associando a distribuição de resultados para a cadeia 

produtiva à natureza jurídica da empresa; 

Qualificando os pontos de interação ambiental e os impactos 

ambientais da cadeia como difusos; 

Códigos 

produtores 

Realizando treinamentos periódicos de procedimentos 

operacionais com os integrados; 

Promovendo a participação dos integrados em discussões 

com especialistas; 

Envolvendo os produtores em programas de qualificação; 

Disponibilizando assistência técnica ao produtor; 

Fazendo com que o produtor assimile as novas tecnologias 

de produção; 

Relacionando o sustento do produtor no campo com a 

assistência técnica disponibilizada; 

Assumindo a atribuição de subvenção aos integrados; 

Trocando informações com os integrados; 

Estreitando o relacionamento com os integrados; 

Incentivando os integrados a adotarem boas práticas por 

meio de compensação financeira; 

Concedendo um prazo para os integrados se adequarem às 

mudanças que exigem investimentos; 

Oferecendo condições compatíveis com o porte do integrado; 

Negociando com integrados de diferentes portes; 

Exigindo do integrado a regularização da sua atividade; 

Atrelando a segurança do processo à exigência de 

licenciamento ambiental; 

Trabalhando junto ao integrado a sustentabilidade da 

propriedade nos 3 pilares; 

Abastecendo os integrados com animais melhorados 

geneticamente; 

Contando com animais mais produtivos; 

Buscando produzir a baixo custo e com alta qualidade; 

Requerendo do integrado a documentação da atividade para 

possíveis visitas de clientes; 

Informando os produtores sobre os mercados atendidos e as 

regras exigidas; 

Sendo convidados a adequar a criação de animais às 

exigências de diferentes mercados; 

Associando a lucratividade para o produtor à natureza 

jurídica da empresa; 

Sincronizando o volume de produção do integrado com o que 
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a empresa consegue absorver; 

Apontando que o excesso de produção pode acarretar 

problemas de ordem econômica para o integrado; 

Visando evitar o êxodo rural; 

Relacionando o sustento do produtor no campo com a 

criação de novos sistemas de produção; 

Observando as normas de bem-estar animal; 

Códigos 

fornecedores 

Desenvolvendo os fornecedores responsáveis pelo 

processamento dos resíduos; 

Analisando a sustentabilidade dos fornecedores de matérias-

primas e serviços a montante da cadeia produtiva; 

Capacitando as pequenas empresas que fornecem para a 

cadeia produtiva; 

Firmando parcerias com fornecedores de equipamentos e 

tecnologias; 

Códigos 

clientes/ 

consumidores 

Lidando com um consumidor mais atento à atuação da 

empresa nas questões ambientais e sociais; 

Formando consumidores mais exigentes por meio de 

programas sociais corporativos; 

Percebendo que a maioria das pessoas escolhe o produto pelo 

preço; 

Percebendo que uma pequena parcela da população brasileira 

privilegia questões de sustentabilidade no momento da 

compra; 

Enfrentando dificuldades para pontuar aspectos e impactos 

ambientais na venda de um produto; 

Percebendo que o consumidor se tornou mais participativo-

exigente; 

Percebendo que o consumidor procura a satisfação no 

produto; 

Desmistificando a ideia de que alguns produtos não são 

saudáveis; 

Percebendo que a reputação da empresa influencia na decisão 

de compra do cliente; 

Impondo cultura/conceito/comportamento ao consumidor; 

Cenário 

econômico 

Admitindo dificuldades para conciliar questões econômico-

financeiras com socioambientais em momentos de crise; 

Condicionando investimentos sociais e ambientais ao 

momento da economia; 

Condicionando investimentos em tecnologias limpas à taxa 

de retorno; 

Suspendendo investimentos socioambientais em cenários de 

crise; 

Mantendo o cumprimento da legislação em cenários de crise; 
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Dependendo do payback na época de crise; 

Buscando reduzir custos de produção na época de crise; 

Indicando que os primeiros cortes de custos realizados em 

momentos de crise são de consultorias externas. 

 
Códigos referentes ao significado de sustentabilidade para os gestores de 

frigoríficos  

- Definindo sustentabilidade com o conceito de DS cunhado pelo RB; 

- Definindo a sustentabilidade como um sentimento de pertencimento do 

funcionário em relação à empresa; 

- Definindo a sustentabilidade em nível individual; 

- Relacionando a sustentabilidade da empresa com o comportamento dos 

gestores; 

- Relacionando a importância dada à sustentabilidade com a grande 

visibilidade da empresa; 

- Condicionando a sustentabilidade da empresa à ética pautar os negócios; 

- Pensando a sustentabilidade como a confluência de 4 aspectos; 

- Mostrando consciência do montante de recursos naturais consumidos na 

indústria; 

- Mostrando consciência do potencial poluidor das atividades; 

- Mostrando consciência das atividades repetitivas realizadas na linha de 

produção; 

- Pensando a sustentabilidade como a união da produção com o consumo 

sustentável de recursos naturais; 

- Pensando a sustentabilidade como a conformação das etapas da cadeia 

produtiva de modo que gerem lucro e minimizem seus impactos ao meio 

ambiente; 

- Definindo a sustentabilidade por meio de ações; 

- Considerando a sustentabilidade um termo muito amplo; 

- Entendendo que o termo sustentabilidade foi e é mal usado e compreendido 

no ramo frigorífico; 

- Pensando a sustentabilidade da empresa como a utilização de recursos em 

ciclos fechados; 

- Tendo dificuldade para dissociar questões econômico-financeiras de 

socioambientais; 

- Percebendo que as questões socioambientais e as econômicas evoluíram a 

partir do momento que passaram a não as separar; 

- Admitindo dificuldades para atingir os 3 eixos da sustentabilidade; 

- Considerando que a sustentabilidade da empresa abrange 3 pilares; 

- Percebendo que a sustentabilidade está subjacente aos programas/ferramentas 

internos e externos da companhia; 

- Pensando a sustentabilidade da empresa como a busca pela eficiência; 

- Definindo sustentabilidade como a capacidade de conciliar as atividades 
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produtivas com o meio ambiente; 

- Pensando a sustentabilidade como a preservação dos recursos naturais por 

meio de operações com o máximo de aproveitamento e o mínimo de dejetos; 

- Relacionando a sustentabilidade com a sobrevivência da empresa e a 

produção ambientalmente correta; 

- Entendendo que a perpetuidade do negócio depende do uso dos recursos, da 

questão econômica e da questão social; 

- Pensando que sustentabilidade é manter os padrões das etapas da cadeia 

produtiva de acordo com o TBL e enfatizar a qualidade; 

- Considerando a sustentabilidade um pilar que envolve gestão ambiental e 

questão social. 
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APÊNDICE J - Continuação das considerações  

à teoria substantiva na etapa da validação 

 

"Sem querer mudar uma palavra do que Você escreveu, até 

porque, talvez não tenha sido sua intenção em explorar... ouso externar 

que senti falta de um dos apelos que podem mover tantas pessoas para o 

propósito sustentável, que não seja necessariamente por questões 

externas como a lei, consumidores, órgãos de financiamento, etc... 

  

Só o tempo dirá se tenho, ou não, razão... hoje, o que realmente 

move a empresa – no nível estratégico e que queremos que permeie 

todos colaboradores... é a busca constante para atender a expectativa dos 

consumidores (não na expectativa de simples compradores – muito mais 

como nossos semelhantes, minha família, ser humano com necessidade 

de melhorar a qualidade de vida...) e nossos reais propósitos como 

profissionais e pessoas que somos... Não havendo terreno fértil para 

isso, estaremos fora... todas as demais ações são meios. Por isso 

investimos tempo, dinheiro e muita energia... minuto a minuto. Nos 

esforçamos 24 horas por dia para criar e disponibilizar produtos cada 

vez mais saudáveis, com qualidade e menor custos... Sabemos haver 

esta possibilidade pelo “estágio que alcançamos”... 

  

Sei que é difícil entender... mas, ultrapassamos a barreira da 

conformidade... há algo superior... o propósito. Você poderia nos 

perguntar... se acaso não existissem as exigências legais e de mercado, 

buscaríamos de igual forma os preceitos da sustentabilidade? 

Provavelmente não teríamos chegado no nível em que chegamos... mas, 

hoje, estes questionamentos já não são necessários e motivadores... é 

uma condição básica (sine qua non)... Hoje, a Companhia (nome da 

empresa) persegue estes preceitos por entendermos que somos uma 

empresa do bem e do certo. Simples assim... E, isso nos faz melhor 

como profissional e como pessoa... A Companhia nos deu esta 

condição..." (Lima, Uv). 

 


