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Resumo 

Para Beamon (1999), a tendência de degradação ambiental indica a necessidade de mudança na filosofia de 
produção. O Green Supply Chain Management (GSCM) considera os efeitos ambientais nos processos da cadeia de 
suprimentos, desde a extração das matérias-primas até a destinação final dos produtos (EMMETT e SOOD, 2010). 
O GSCM vem sendo estudado e pesquisado de forma intensa nas últimas décadas, principalmente no âmbito 
internacional, como por exemplo, estudo realizado por Srivastava (2007), estudos realizados na China por Zhu, 
Sarkis e Lai (2007) e Zhu, Sarkis, Cordeiro e Lai (2008b), assim como estudo realizado na Tailândia por Ninlawan, 
Seksan, Tossapol e Pilada (2009). Apesar de o tema ser explorado internacionalmente desde a década passada, 
poucos estudos foram encontrados no Brasil. Este trabalho possui como principal objetivo verificar o nível de 
adoção das práticas do GSCM no setor automotivo brasileiro. Para alcançar este objetivo, foi realizada uma 
pesquisa exploratória, descritiva, analítica e quantitativa, do tipo survey. A coleta de dados realizou-se através do 
uso de questionários padronizados, com perguntas estruturadas, objetivas e relevantes sobre o tema, os quais 
foram enviados via internet (web survey) para as empresas montadoras, filiadas a Anfavea e empresas de 
autopeças, filiadas ao Sindipeças. No total, foram recebidos 77 questionários respondidos, compondo uma amostra 
de 15,88% da população. Para análise dos dados, técnicas estatísticas foram utilizadas, tais como a estatística 
descritiva e análise fatorial. Os resultados de pesquisa mostram que a prática da gestão de resíduos é a mais 
adotada pelas empresas do setor automotivo brasileiro. Por outro lado, as práticas de prédios verdes e design 
verde são as menos adotadas. Com a pressão das partes interessadas para atendimento aos requisitos 
ambientais, esta pesquisa ganha importância nacional e internacional ao explorar como as práticas do GSCM 
refletem no comprometimento ambiental das empresas automotivas.   

Palavras-chave: gestão da cadeia de suprimentos verde; gestão da cadeia de suprimentos sustentável, desempenho 
ambiental, logística reversa. 

1. Introdução 

A sustentabilidade está cada vez mais presente no dia-a-dia das empresas, governos e sociedade. Para 
Pombo e Magrini (2008) na economia globalizada dos dias atuais, as organizações estão sendo 
pressionadas a demonstrar um gerenciamento adequado em suas estruturas ambiental, social e 
econômica. Para Rull (2011), os seres humanos estão explorando a Terra de forma insustentável, a 
qual está acelerando tanto a degradação ambiental como a perda da biodiversidade. Além disso, 
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devido às mudanças climáticas globais, as taxas de degradação e extinção provavelmente aumentarão 
no futuro próximo. 

De acordo com Green et al. (1996), o GSCM refere-se à maneira pela qual as inovações na gestão da 
cadeia de suprimentos e compras industriais são consideradas no contexto do ambiente. Zhu et al. 
(2008c) salientam que o GSCM emergiu com uma abordagem fundamental para empresas que querem 
se tornar ambientalmente sustentáveis.  

Com base na filosofia de gestão ambiental como uma vantagem competitiva, a dimensão ambiental da 
cadeia de suprimentos deve ser vista como um estímulo à inovação e alocação mais eficiente dos 
recursos empresariais e não apenas como uma exigência para o cumprimento regulamentar (ZHU e 
SARKIS, 2006). Adotar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) mais abrangente pode ser consistente 
com o interesse dos acionistas em investir cada vez mais nas organizações sustentáveis. As 
expectativas dos acionistas são que as empresas e as suas instalações sejam ambientalmente 
responsáveis. Desta forma, eles entendem que os riscos financeiros associados a uma má reputação 
ambiental sejam eliminados (DARNALL et al., 2008).  

A indústria automotiva, foco deste trabalho, é criticada com frequência na mídia devido a sobrecarga 
ambiental, assim como é frequentemente citada na literatura devido seu comportamento conservador 
e reativo, com pouca geração de inovações (NUNES e BENNETT, 2008).  Para Nunes e Bennett (2010), 
a indústria automotiva tem feito notáveis contribuições para a economia mundial e para a mobilidade 
das pessoas, mas seus produtos e processos são uma fonte significativa de impactos ambientais. Os 
principais resultados dos impactos globais do setor não são apenas no uso veículo, há também sérias 
preocupações ambientais no processo de produção e na disposição final. Baseado neste contexto, o 
principal objetivo deste estudo é verificar o nível de adoção das práticas do GSCM no setor automotivo 
brasileiro. 

O tema GSCM vem sendo estudado e pesquisado internacionalmente de forma intensa nas últimas 
décadas. Apesar disso, poucos estudos foram encontrados no Brasil e, com base neste aspecto, este 
trabalho visa contribuir para o desenvolvimento e a difusão dos conceitos do GSCM no Brasil. De 
acordo com Jabbour e Jabbour (2009), quando examinamos a literatura brasileira há uma lacuna 
teórico-empírica nesse campo de estudo, sendo esse fato um dos principais estímulos para o 
desenvolvimento deste trabalho. 

1.1 Green Supply Chain Management (GSCM) 

Para Zhu e Sarkis (2004), o GSCM vai desde o monitoramento reativo de programas de gestão 
ambiental às práticas mais proativas, tais como a reciclagem, recuperação, reconstrução e logística 
reversa.  

O GSCM pode reduzir o impacto ecológico da atividade industrial sem sacrificar a qualidade, custo, 
confiabilidade, desempenho ou eficiência na utilização de energia. Trata-se de uma mudança de 
paradigma, passando do controle final, que visa atender às normas ambientais, para a situação não 
somente de minimizar os danos ecológicos, mas também de considerar o ganho econômico 
(SRIVASTAVA, 2007).  

Para Emmett e Sood (2010), o GSCM considera todos os efeitos ambientais em todos os processos da 
cadeia de suprimentos, desde a extração das matérias-primas até a destinação final dos produtos.  

As práticas do GSCM assim como as variáveis de pesquisa, seguem o estudo realizado por Srivastava 
(2007), onde foram considerados cerca de 1.500 livros e artigos sobre o GSCM. Conforme tabela 1, 
além das práticas mencionadas por Srivastava (2007), foram analisadas também as práticas de 
compras verdes, logística reversa e prédios verdes. Para determinação das variáveis de pesquisa, 
foram considerados também, os estudos realizados na China por Zhu, Sarkis e Lai (2007) e Zhu, 
Sarkis, Cordeiro e Lai (2008b), assim como o estudo realizado na Tailândia por Ninlawan, Seksan, 
Tossapol e Pilada (2010).  
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Tabela 1: Práticas do GSCM e variáveis de pesquisa 

CONCEITO PRÁTICAS GSCM / 

VARIÁVEIS PESQUISA 

AUTORES RELACIONADOS 

Design verde 
Design verde ou eco-design Eltayeb et al. (2011); Nunes e Bennett (2010) e Srivastava (2007). 

Análise do ciclo de vida Srivastava (2007) e Zhu et al. (2008a). 

Operações 
verdes 

Produção verde e remanufatura Ninlawan et al., (2010); Nunes e Bennett (2010); Srivastava (2007) 
e Vachon e Klassen (2006). 

Logística reversa Eltayeb et al. (2011); Ninlawan et al. (2010); Nunes e Bennett 
(2010), Vachon e Klassen (2006) e Zhu et al. (2008a). 

Gestão de resíduos Srivastava (2007). 

Compras verdes Eltayeb et al. (2011); Ninlawan et al. (2010) e Zhu et al. (2008a). 

Prédios verdes Nunes e Bennett (2010). 

Para efeitos deste estudo, verificam-se no quadro 1 a descrição das práticas do GSCM. 

Design verde ou 
eco-design 

Os projetos dos produtos e dos processos têm uma influência significativa sobre o ambiente, pois é na 
fase de projeto que a função do produto, processo ou serviço é definido, bem como são selecionados as 
matérias-primas e insumos que serão utilizados (ELTAYEB et al., 2011).  

Análise do ciclo 
de vida 

A abordagem do ciclo de vida dos produtos e processos demanda a análise do impacto ambiental durante 
todas as fases do ciclo de vida, as quais poderão influenciar na carga ambiental de uma cadeia de 
suprimentos, desde a extração de recursos naturais, fabricação, utilização e reutilização, até a reciclagem 
ou descarte final (ZHU et al., 2007). 

Produção verde e 
remanufatura 

De acordo com Ninlawan (2010), a produção verde é definida como os processos de produção que usam 
insumos com relativamente baixo impacto ambiental, que são altamente eficientes e que geram poucos 
ou nenhum resíduo ou poluição. 

Logística reversa A definição de logística reversa, a partir de uma perspectiva ambiental, enfoca principalmente o retorno 
de produtos recicláveis ou reutilizáveis (SARKIS, 2003). 

Gestão de 
resíduos 

De acordo com Srivastava (2007), o gerenciamento de resíduos englobam três atividades: 1) redução; 2) 
prevenção da poluição e 3) disposição final. 

Compras verdes Para Nunes e Bennett (2010), as compras verdes visam incorporar critérios ambientais e preocupações 
em decisões de compras organizacionais e relacionamentos de longo prazo com os fornecedores.  

Prédios verdes Os prédios verdes são conhecidos internacionalmente como green building.  O impacto ambiental do 
projeto de construção, construção e operações industrial é enorme. Edifícios anualmente consomem mais 
de 30% da energia total e mais de 60% da eletricidade utilizada nos Estados Unidos (GBC Brasil, 2012). 

Quadro 1: Descrição das práticas do GSCM 

Com relação ao GSCM, Zhou (2009) acredita que a cadeia de suprimentos tem sido utilizada como 
uma alternativa estratégica que irá reescrever a competitividade no setor industrial, além de 
impulsionar os concorrentes das empresas que adotam práticas ambientais a se desenvolverem. No 
entanto, para Sharfman et al. (2007), o GSCM não apresenta resultados no curto prazo, ele deve ser 
visto como um processo de longo prazo, que leva tempo para ser efetivamente aplicado dentro das 
empresas. 

2. Metodologia 

O presente estudo é caracterizado como descritivo, exploratório e analítico com base em uma pesquisa 
quantitativa, do tipo survey, realizada com empresas do setor automotivo, envolvendo empresas 
montadoras e de autopeças no Brasil.  

As variáveis de pesquisa foram baseadas na literatura e em estudos já realizados sobre o tema, 
conforme mencionado na tabela 1. Para avaliação das variáveis de pesquisa, foi utilizada a escala 
Likert de 5 pontos variando de “não implementado a implementado totalmente”. 
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Os questionários de pesquisa foram enviados para as empresas do setor automotivo brasileiro, 
associadas às instituições Anfavea e Sindipeças. A população total é constituída por 26 empresas 
associadas a Anfavea e 487 empresas associadas ao Sindipeças, totalizando 513 empresas. 

De acordo com os contatos realizados com as empresas, referente a população total, foi constatado 
que: 4 empresas são associadas a Anfavea e ao Sindipeças (foi mantida apenas uma referência no 
estudo); 6 empresas possuem somente escritório de vendas no Brasil, ou seja, não possuem processo 
produtivo (excluídas da população); 18 empresas pertencem ao mesmo grupo (foi mantida apenas 
uma referência no estudo). Após as exclusões acima, totalizou-se uma população de 485 empresas.  

A coleta de dados realizou-se através do uso de questionários padronizados, com perguntas 
estruturadas, objetivas e relevantes sobre o tema, os quais foram enviados via email/internet (web 
survey), utilizando como ferramenta o Google Docs.  

Os questionários foram enviados as empresas no período de 30.07.2012 a 17.09.2012. Foram 
recebidos 77 questionários preenchidos e, desta forma, a referida amostra de pesquisa constitui-se de 
77 empresas, as quais representam 15,88% da população. Destaca-se que da população de 26 
montadoras, obteve-se a participação de 7 empresas, ou seja 27%. 

Para análise dos resultados foram utilizadas técnicas de análises multivariadas como meio de verificar 
e mensurar os conceitos e as práticas de GSCM adotadas pelas empresas. Como ferramenta para a 
análise de dados foram utilizados softwares como: microsoft Excel e programa R. 

3. Resultados 

No gráfico 1, pode-se verificar o perfil das empresas participantes da pesquisa. De acordo com os 
resultados, a amostra da pesquisa é composta por 48% de empresas multinacionais e 52% de 
empresas nacionais. Constata-se que 9% das empresas participantes são montadoras, 16% empresas 
de conjuntos e 75% empresas de peças. Verifica-se ainda que 9% das empresas são de pequeno 
porte, 44% são de médio porte, e a maioria das empresas participantes, com 47%, sendo empresas de 
grande porte. Já com relação a certificação ISO 14001, 69% das empresas possuem certificação e 
31% das empresas não possuem. 

 

       Gráfico 1: Perfil das empresas participantes da pesquisa 

Visando facilitar a apresentação dos dados da pesquisa, foram utilizadas siglas para as variáveis das 
práticas do GSCM. No quadro 2 podem-se verificar as práticas de GSCM com a descrição das suas 
respectivas variáveis, assim como as siglas utilizadas na apresentação e análise dos dados. 
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  OPERAÇÕES VERDES   

  Produção verde e remanufatura   

PREQUI Equipamentos de produção em condições regulares de funcionamento. 

PRMPRE Manutenção preventiva e preditiva dos equipamentos. 

PRDESM 
Prática da desmontagem: separar o produto acabado nas suas partes constituintes visando a reciclagem e/ou 
a reutilização. 

PRRECI Prática da reciclagem e/ou reutilização de materiais reprovados no processo de produção. 

PRRAVU Prática da reciclagem e/ou reutilização de materiais após o final da sua vida útil. 

  Logística Reversa    

LRPDEF 
Logística reversa com fornecedores: devolução e/ou substituição de produtos com defeito, fora da 
especificação, vencidos ou próximos ao vencimento. 

LREMBA Logística reversa com fornecedores: devolução de materiais de embalagens. 

LRPACA 
Logística reversa para recolhimento de produtos acabados: produtos fora da especificação, com problemas de 
funcionamento, etc. 

LRPAVU Logística reversa para recolhimento dos produtos acabados após o final de sua vida útil. 

  Gestão de Resíduos   

GRCLAS Caracterização e classificação dos resíduos sólidos. 

GRDEST Destinação dos resíduos sólidos realizados apenas em empresas credenciadas e autorizadas. 

GRPNRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

GREFLU Efluentes tratados antes da disposição no ambiente. 

GREMIS Emissões atmosféricas tratadas antes da disposição no ambiente. 

  Compras verdes   

CVMATC Preferência na compra de materiais ambientalmente corretos. 

CVCISO Fornecedores com certificação ISO 14000. 

CVAUDI Realização de auditorias ambientais nos fornecedores de materiais e serviços. 

CVPARC 
Parcerias com fornecedores em busca de soluções ambientais e/ou desenvolvimento de produtos 
ambientalmente corretos. 

  Prédios Verdes   

PVENPR Geração própria de energia. 

PVOTEN Otimização do consumo de energia e utilização de iluminação natural. 

PVOTAG Otimização do consumo e reutilização da água. 

PVISOL Isolamento acústico e térmico. 

  DESIGN VERDE   

DVPRPD Desenvolvimento de projeto de PRODUTO. 

DVPRPC Desenvolvimento de projeto de PROCESSO. 

DVACVD Realização da análise do ciclo de vida dos PRODUTOS. 

DVACVC Realização da análise do ciclo de vida dos PROCESSOS. 

Quadro 2: Variáveis de pesquisa com siglas utilizadas na apresentação e análise dos dados 

Na tabela 2 é apresentada a estatística descritiva dos dados coletados, assim como o intervalo 
interquartil (IQR) e os resultados do teste de normalidade de Shapiro-Wilks. 

Com relação aos resultados do teste de normalidade de Shapiro-Wilks, conforme Hair et al. (2005), 
pode-se utilizar testes estatísticos para avaliar a normalidade dos dados. Segundo os autores, o teste 
de Shapiro-Wilks calcula o nível de significância para as diferenças em relação a uma distribuição 
normal. De acordo com a tabela 2, verifica-se através dos resultados do teste de normalidade que 
todos os valores são altamente significativos, ou seja, nenhum dos dados da pesquisa apresenta 
distribuição normal. 

Destaca-se que, baseado nos resultados da pesquisa mencionados na tabela 2, as variáveis que 
apresentaram resultados abaixo de 3, ou seja, prática do GSCM que ainda não foi iniciada a sua 
implementação, foram excluídas da análise fatorial. Apenas a variável desenvolvimento de projeto de 
produto (DVPRPD), a qual apresentou média de 2,95, porém, moda 4, correspondente ao conceito 
implementado parcialmente, foi mantida na análise de dados.  
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Tabela 2: Estatísticas descritivas dos dados coletados: Práticas GSCM 
 

    Variável N Média Moda Mediana Máximo Mínimo sd IQR 
Teste 

Normalidade de 
Shapiro-Wilks 

P
rá

ti
ca

s 
d

o
 G

S
C

M
 

O
p

e
ra

çõ
e
s 

V
e
rd

e
s 

Produção verde e rem. 3,90         1,285     

PREQUI 77 4,13 5 4 5 1 1,104 1 1,48  x 10-10 

PRMPRE 77 4,36 5 5 5 1 0,916 1 1,70 x 10-11 

PRDESM 77 3,73 5 4 5 1 1,553 2 1,47 x 10-10 

PRRECI 77 4,31 5 5 5 1 1,184 1 8,90 x 10-13 

PRRAVU 77 2,95 1 4 5 1 1,669 3 4,27 x 10-09 
Logística Reversa  3,41         1,526     

LRPDEF 77 3,58 5 4 5 1 1,567 3 1,66 x 10-09 

LREMBA 77 3,60 4 4 5 1 1,36 2 9,93 x 10-09 

LRPACA 77 3,75 5 4 5 1 1,506 2 3,87 x 10-10 

LRPAVU 77 2,70 1 2 5 1 1,671 3 2,92 x 10-09 
Gestão de Resíduos 4,51         1,027     

GRCLAS 77 4,78 4 5 5 1 0,719 0 7,48 x 10-17 

GRDEST 77 4,83 4 5 5 1 0,594 0 3,93 x 10-17 

GRPNRS 77 4,36 4 5 5 1 1,191 1 1,46 x 10-13 

GREFLU 77 4,55 4 5 5 1 1,130 0 1,69 x 10-15 

GREMIS 77 4,05 5 5 5 1 1,503 1 1,69 x 10-12 
Compras verdes 3,11         1,479     

CVMATC 77 3,26 4 4 5 1 1,271 2 1,37 x 10-07 

CVCISO 77 3,10 4 4 5 1 1,483 2 5,38 x 10-08 

CVAUDI 77 3,03 1 4 5 1 1,662 4 1,19 x 10-08 

CVPARC 77 3,06 4 4 5 1 1,499 3 1,30 x 10-07 
Prédios Verdes 2,57         1,335     

PVENPR 77 1,44 1 1 5 1 1,045 0 2,90 x 10-15 

PVOTEN 77 3,22 4 4 5 1 1,363 2 1,09 x 10-07 

PVOTAG 77 3,05 4 4 5 1 1,432 2 8,21 x 10-08 

PVISOL 77 2,56 1 2 5 1 1,500 3 3,99 x 10-09 

D
e
s
ig

n
 V

e
rd

e
 Design 

Verde   2,72         1,457     

DVPRPD 76 2,95 4 3 5 1 1,505 3 1,29 x 10-07 

DVPRPC 77 3,38 4 4 5 1 1,469 3 5,81 x 10-08 

DVACVD 76 2,24 1 2 5 1 1,422 3 4,02 x 10-09 

DVACVC 77 2,29 1 2 5 1 1,431 3 5,12 x 10-09 
 
Teste normalidade Shapiro-Wilks: valores em negrito não indicam significância no nível de 0,001 (1,0 x 10-03). 
Legenda: 1: não implementado; 2: Planejado para ser implementado; 3: Implementação em fase inicial; 4: Implementado 

parcialmente e 5: Implementado totalmente. 
 

De acordo com os resultados mencionados na tabela 2, verifica-se que a prática de GSCM mais 
adotada pelas empresas pesquisadas é a Gestão de Resíduos, com média de 4,51. Todas as variáveis 
relacionadas a prática de gestão de resíduos apresentaram médias acima de 4, entre os conceitos 
implementado parcialmente e totalmente implementado.  Destaca-se com a maior média (4,83) a 
variável referente a destinação dos resíduos sólidos (GRDEST). 

A segunda prática de GSCM mais adotada pelas empresas participantes da pesquisa foi produção verde 
e remanufatura, com média de 3,90. Destaca-se a variável com maior média de 4,36, a qual  
corresponde a manutenção preventiva e preditiva dos equipamentos visando o seu funcionamento 
adequado, assim como aumentando a sua vida útil (PRMPRE). 

Verifica-se também, que as práticas relativas aos prédios verdes e design verde, são as menos 
adotadas pelas empresas participantes da pesquisa. Constata-se que as práticas relacionadas com a 
avaliação do ciclo de vida não são adotadas pelas empresas pesquisadas, pois as mesmas 
apresentaram média abaixo de 3. 
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Para melhor visualização dos resultados de pesquisa, o gráfico 2 apresenta a distribuição das práticas 
do GSCM de acordo com as variáveis estudadas.  

 

       Gráfico 2: Adoção das práticas do GSCM 

De acordo com o gráfico 2 , destaca-se como práticas do GSCM mais adotadas pelas empresas do 
setor automotivo brasileiro a gestão de resíduos, seguida pela produção verde e remanufatura.  

3.1 Análise fatorial 

Com objetivo de validar as práticas GSCM pesquisadas, foi realizada análise fatorial. Segundo Hair et 
al. (2005), análise fatorial é realizada para examinar os padrões ou das relações latentes para um 
grande número de variáveis e determinar se a informação pode ser condensada ou resumida a um 
conjunto menor de fatores ou componentes. 

Para Hair et al. (2005), é possível demonstrar a significância geral da matriz de correlação com o teste 
de esfericidade de Bartlett. Para os autores, este teste fornece a significância estatística de que a 
matriz de correlação possui correlações significantes entre pelo menos algumas das variáveis.  

De acordo com a tabela 3, o teste de esfericidade de Bartlett apresenta significância para a prática de 
gestão de resíduos, pois apresenta p<0,05.  

Tabela 3: Teste de esfericidade de Bartlett 

Variável p valor 

Produção verde e remanufatura 0.2939 

Logística Reversa  0.5821 

Gestão de Resíduos 0.0122 * 
Compras verdes 0.0752 
Prédios Verdes 0.7881 

Design Verde 0.3748 

*p < 0,05 

Apesar de não apresentar significância, porém, estando praticamente no limite do p valor (0,0752), foi 
realizada também análise fatorial para a prática de compras verdes. As demais práticas não foram 
analisadas, pois não apresentaram significância, ou seja, não apresentaram p valor próximo ao 
recomendado.  
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Conforme a tabela 4, as variáveis caracterização e classificação dos resíduos sólidos (GRCLAS); 
destinação dos resíduos sólidos realizados apenas em empresas credenciadas e autorizadas (GRDEST); 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos (GRPNRS) e efluentes tratados antes da disposição no 
ambiente (GREFLU) representam 44% da variação do fator Gestão de Resíduos. 

Tabela 4: Análise fatorial rotacionada: prática de gestão de resíduos 

Conjunto reduzido de variáveis Fator 1 Comunalidade 
Alfa 

Cronbach 

GRCLAS Caracterização e classificação dos resíduos sólidos. 0.60 0.36 0,68 

GRDEST 
Destinação dos resíduos sólidos realizados apenas em 
empresas credenciadas e autorizadas. 

0.89 0.80 0,64 

GRPNRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 0.51 0.26 0,75 

GREFLU Efluentes tratados antes da disposição no ambiente. 0.60 0.36 0,83 

Soma de quadrados (auto valor) 1.776   

Proporção da variância acumulada 0,444   

Std.Alfa       0,78 

De acordo com a tabela 4, verifica-se que as variáveis: caracterização e classificação dos resíduos 
sólidos (GRCLASS) e efluentes tratados antes da disposição no ambiente (GREFLU) apresentaram 
carga fatorial de 0,60, e a variável plano de gerenciamento de resíduos sólidos (GRPNRS), apresentou 
carga fatorial de 0,51, ou seja, índices abaixo do recomendado pela literatura, que para este estudo é 
de 0,65. Porém, as variáveis foram mantidas nas análises devidas apresentarem o alfa de Cronbach 
acima do limite indicado de 0,60, mostrando que elas apresentam consistência interna.  

Da mesma forma, verifica-se na tabela 5 a análise fatorial para a prática de compras verdes. Referente 
a carga dos fatores, nota-se que apenas parcerias com fornecedores em busca de soluções ambientais 
e/ou desenvolvimento de produtos ambientalmente corretos (CVPARC) ficou um pouco abaixo do limite 
indicado, porém, todas as variáveis apresentam valores dentro dos limites aceitáveis quanto ao alfa de 
Cronbach, também apresentando consistência interna.  

Tabela 5: Análise fatorial rotacionada: prática compras verdes excluindo variável CVMATC 

Conjunto reduzido de variáveis 
Fator 1 Comunalidade Alfa 

Cronbach 

CVCISO Fornecedores com certificação ISO 14000. 0.83 0.68 0,68 

CVAUDI 
Realização de auditorias ambientais nos fornecedores de 
materiais e serviços. 

0.70 0.49 0,76 

CVPARC 
Parcerias com fornecedores em busca de soluções 
ambientais e/ou desenvolvimento de produtos 
ambientalmente corretos. 

0.62 0.39 0,76 

Soma de quadrados (auto valor) 1,560 
 

  

Proporção da variância acumulada 0,520 
 

  

Std.Alfa       0,81 

As variáveis: fornecedores com certificação ISO 14000 (CVCISO); realização de auditorias ambientais 
nos fornecedores de materiais e serviços (CVAUDI) e parcerias com fornecedores em busca de 
soluções ambientais e/ou desenvolvimento de produtos ambientalmente corretos (CVPARC) 
representam 52% da variação do fator compras verdes. 

4. Conclusões 

Baseado nos resultados de pesquisa verificou-se através da análise fatorial que a prática de Gestão de 
Resíduos e Compras Verdes foram validadas. As variáveis de estudo apresentaram 44% da variação do 
fator Gestão de Resíduos e 52% da variação do fator Compras Verdes.  

De acordo com os resultados da pesquisa, verificou-se que a Gestão de Resíduos é a prática do GSCM 
mais adotada pelas empresas associadas a Anfavea e ao Sindipeças. Este resultado é influenciado 
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fortemente pela legislação brasileira. Desta forma, o resultado desta pesquisa está de acordo com 
estudo de Zsidisin e Hendrick (1998), os quais mencionam que o governo tem utilizado a legislação 
para controlar as atividades das empresas. O resultado da pesquisa também está de acordo com os 
autores Zhu et al. (2007) e Zhu et al. (2008b), pois salientam a importância da legislação na adoção 
das práticas do GSCM.  

Referente a prática de compras verdes, comparando com estudos realizados na China por Zhu et al. 
(2007) e Zhu et al. (2008b), verificou-se que as empresas do setor automotivo brasileiro excedem o 
nível de adoção desta prática na China. Porém, enfatiza-se que os estudos realizados na China foram 
publicados em 2007 e 2008 e esta pesquisa no Brasil foi realizada em 2012, desta forma, novos 
estudos devem ser realizados visando avaliar o nível de adoção do GSCM nestes países. 

Com relação a prática de prédios verdes, os resultados da pesquisa mostraram a baixa utilização.  De 
acordo com GBC Brasil (2012), a baixa adoção desta prática pode estar relacionada com o alto custo 
de sua implementação. Baseado em pesquisas realizadas sobre o tema, como exemplo: Nunes e 
Bennett (2008) contata-se que esta é uma prática que ainda levará um tempo para se consolidar 
devido aos altos investimentos. 

Referente ao design verde constatou-se também a baixa adoção desta prática. Para as variáveis de 
desenvolvimento de projeto de produto e processo, verificou-se que estas práticas são adotas em fase 
inicial pelas empresas participantes desta pesquisa.  

Com relação as práticas de análise do ciclo de vida, essas não são adotadas pelas empresas do setor 
automotivo brasileiro. Os resultados dos estudos realizados na China por Zhu et al. (2007) e Zhu et al. 
(2008b), também mostram que a avaliação do ciclo de vida é uma prática do GSCM não 
implementada. Desta forma, destaca-se que a análise do ciclo de vida é a prática do GSCM com menor 
nível de adoção.  

De acordo com os resultados da pesquisa, pode-se afirmar que a única prática do GSCM consolidada 
pelas empresas do setor automotivo brasileiro é a Gestão de Resíduos.  As práticas como: a produção 
verde e remanufatura, logística reversa e compras verdes, considera-se que estão na fase de 
implementação. Já com relação as práticas de prédios verdes e design verde, necessita-se de maior 
comprometimento e investimento por parte das empresas para que estas sejam implementadas. 
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