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CONTEXTUALIZAÇÃO 

X 

Competitividade 
Consumidor verde BUSCA POR DIFERENCIAL COMPETITIVO 

* (Hailes, 2007) 



*(Kotler, 1982) *(Hall 1993, Rao 1994) 



Gestão ambiental e Empresarial 

Empresa 

Governo 

Mercado Sociedade 

(BARBIERI, 2004) 



(CADER,2007)  
(VIEIRA & CADER 2007). 



Evolução da Postura empresarial 

Controle de 
poluição Prevenção  Postura 

estratégica 

(BARBIERI, 2004) 



Evolução da Gestão Ambiental 

1990-Atuação responsável (ABIQUIM) 

1993-CB-38, Comitê de Normalização ABNT (ISO) 

1992- BS 7750 

1995-(SGA) 

1996-ISO 14001, NBR ISO 14001 

(BRAGA et al. 2005) 



Abordagem: Pesquisa qualitativa. 
Natureza: Pesquisa aplicada. 
Quanto aos fins: a pesquisa descritivo/exploratória. 
Trata-se de uma investigação empírica com uso de 

entrevista: Survey para obtenção das informação. 
Google Forms: Perguntas fechadas e abertas, via email 

para os gestores diversificados quanto ao seu segmento. 

METODOLOGIA 



Questionário 
  Localização  
  Qual o seguimento que a empresa atua? 
  Possui o Sistema de Gestão Ambiental?  
  Houve dificuldade na implantação do SGA?  
  Se sim, como conseguiram enfrentar essas dificuldades para o 

sucesso da implantação? 
  Já passou por alguma consultoria / auditoria?  
  Qual foi a experiência? 
 A Organização, possui algum certificado ambiental? Se sim, 

qual?  
  Quanto tempo demorou para conseguir a certificação?  
  Se não é certificada ambientalmente, o que impede a empresa 

de aderir esse diferencial? 
  Houveram benefícios depois da certificação? Se sim, quais 

foram? 
  Em quais áreas houve benefício? 
 Qual é o significado por trás do certificado - o que é ser uma 

empresa Certificada? 
 Para haver um contrato de venda ou compra a certificação é 

priorizada? 



Tabela1. Lista de empresas entrevistadas, por 
seguimento e certificações existentes  

Cidade UF Segmento certificações 
Porto Alegre RS Refrigeração ISO14001 
Porto Alegre RS Comércio - 

Palmeira PR Embalagens ISO140001 
Agudos SP Agroindústria ISO14001 FSC-IBAMA 

São Paulo SP Química Em implantação ISO14001 
Vinhedo SP logística ISO9000-SASSMAQ 



Resultados Obtidos 



Resultados Obtidos 



Resultados Obtidos 



 Do ponto de vista do meio ambiente, o desafio é conciliar as necessidades de resultados 
de produção e as ambientais. Diversificadas são as pressões ambientais exercidas pelos 
stakeholders, influenciando nos processos de tomada de decisão; 
 

 Dificuldades operacionais  entre trade-off de resultados e necessidades ambientais 
resultando na busca pelo SGA, para equacionar os desempenhos: Ambiental, Social e 
Economico; 
 

 O SGA apresentam, grandes oportunidades de negócios respaldando e fortalecendo a 
competitividade de suas empresas; 
 

 As certificações fortalecem a imagem da empresa; 
 
 Evidenciou-se que tais decisões estão mais direcionadas ao incremento da capacidade de 

contratos que propriamente relacionados aos fatores ambientais. 
 
 
 

Conclusões 



 .  
 

 No trabalho constatou-se que a implementação e certificação dos sistemas de gestão 
ambiental, apresentam vários benefícios competitivos, com a melhoria da imagem das 
empresas.  
 

 Por último a mais importante constatação vem de contraponto ao senso comum de que as 
empresas possuem previamente preocupações ambientais em primeira instância, no 
trabalho feito,  



Obrigado a todos!!!!!!!!!!!!!!! 

Contato 
ericaloski@gmail.com 
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