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GERENCIAMENTO VERDE DA CADEIA DE SUPRIMENTOS EM SIDERURGIA 

GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN STEEL 

 

 

RESUMO 

Diante da crescente problemática relacionada à geração dos resíduos, as últimas décadas foram 
marcadas por maiores conscientizações por parte da sociedade, do governo e das organizações. 
Assim, no ramo empresarial, surge a ideia de Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos, em que o 
desenvolvimento sustentável é oriundo dos elos criados desde o fornecedor até o cliente final. O 
presente artigo tem como objetivo, levantar e analisar o atual estágio e envolvimento de uma 
Siderurgia em relação às práticas sustentáveis. Realizou-se uma pesquisa-ação, com um 
questionário baseado na Escala Likert, visando identificar as práticas ecológicas mais utilizadas e 
valorizadas. Como resultado obtido pelo projeto, tem como aspectos positivos e negativos, 
respectivamente, o gerenciamento interno com foco na sustentabilidade e o monitoramento 
objetivando a redução de recursos naturais. Em última análise, percebe-se que a empresa visa o 
desenvolvimento sustentável, e está buscando estratégias ambientais para redução de seus 
impactos.  

Palavras-chave: Gerenciamento Verde da Cadeia de Suprimentos; Gestão Ambiental; Siderurgia; 

Leis Ambientais; Projeto Ecológico. 

ABSTRACT 

Faced with the growing problem of waste, the last decades were defined by the greater consciousness 
on the part of society, companies and organizations. So in the business branch, the idea of Green 
Supply Chain Management arises. Sustainable development comes from links created from the 
supplier to the customer. The present article aims to raise and analyze the current stage and 
involvement of a steel industry in relation to sustainable practices. Under this circumstances, a case 
study was conducted following a questionnaire based on the Likert Scale, aiming to identify the 
ecological practices most important. As a positive result, it was observed that internal management 
started to focus on sustainability and as negative one a reduction of natural resources. In the final 
analysis, this company is working toward to sustainable development and seeking environmental 
strategies to reduce its impacts. 
 
Keywords: Green Supply Chain Management; Environmental management; Steel; Environmental 

Laws; Ecological Design. 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

No cenário atual, analisar somente o processo produtivo tradicional é considerado 

insuficiente, pois tem sido necessário olhar o produto considerando todo o seu ciclo de vida, desde 

sua fabricação até o pós-consumo. As empresas consideradas pela sociedade como grandes 

responsáveis pela poluição se tornaram vulneráveis a ações legais, boicotes a seus produtos e 

recusas pelos consumidores, que atualmente consideram a preocupação ambiental como uma 

necessidade empresarial primordial (MOURA, 2000). Com o crescimento dos chamados 

“consumidores conscientes” e a implantação da sustentabilidade na estratégia corporativa como 

iniciativa para satisfazer as exigências dos investidores, o impacto de longo prazo que essas 

operações têm na sociedade e no ambiente tem refletido no aumento dos debates junto à 

comunidade em geral (PROKESCH, 2010).  

De acordo com o relatório What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management, 

desenvolvido pelo Banco Mundial (Hoornweg e Bhada-Tata, 2012), a geração de resíduos sólidos 

urbanos alcança cerca de 1,3 bilhão de toneladas por ano no mundo. As prospecções feitas no 

relatório preveem que até 2025, a geração de resíduos possa chegar a 2,2 bilhões de toneladas por 

ano. Dessa forma, torna-se evidente que os problemas relacionados às elevadas produções de 

resíduos é algo que deve ser aprofundado no intuito de buscar maneiras de redução, de reuso ou de 

reciclagem dos materiais a serem descartados. 

Diante da criticidade do tema, surge a Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos (GVCS), que 

pode ser definida como um conjunto de práticas de gestão que relacionam as questões ambientais 

com a gestão das cadeias de suprimentos, a fim de proporcionar uma melhora ambiental e promover 

a capacitação do meio ambiente em toda a rede de suprimentos (SARKIS e LAI, 2011). Segundo 

Eulalia et al (2011), a expressão Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos relaciona as ações 

próprias da gestão que buscam tornar uma cadeia de suprimentos mais sustentável, conforme 

proposto pelo Triple Bottom Line. Nesse sentido, os fluxos de produção, finanças e informações não 

devem ser vistos apenas pelo aspecto econômico, mas também pelo modo social e ambiental. 

Conforme Isenmann, Bey e Welter (2007), desde a concepção desse conceito muitas organizações 

passaram a comunicar seus desempenhos econômicos, ambientais e sociais baseados nesse ideal. 

Outro aspecto importante deve-se ao fato de que todas as atividades desse modelo devem estar 

muito bem conectadas em busca de uma maior fluidez. Conforme Handfield e Nichols (1999) 

afirmam, são através das integrações entre as atividades que a GVCS consegue alcançar uma 

vantagem competitiva sustentável. 

As organizações buscam implantar práticas da Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos 

devido à crescente demanda dos clientes por produtos e serviços que sejam ambientalmente 

sustentáveis e em objeção às regulamentações ambientais governamentais. Estas práticas exigem 

que os fabricantes trabalhem em conjunto com fornecedores e clientes para aumentar a 

sustentabilidade ambiental (GREEN JUNIOR et al., 2012). 

Além disso, produtos ou processos em concordância com a sustentabilidade, auxiliam no 

desenvolvimento da ideia dos projetos ecológicos, que visam à redução da degradação ambiental e 

ainda beneficia o avanço da GVCS. Segundo os autores Ryn e Cowan (2007), projetos ecológicos 



são “qualquer forma de design que minimize os impactos destrutivos no meio ambiente através da 

sua integração com o processo de viver”. Através dos requisitos de fornecimento atuais é possível 

incluir práticas mais sustentáveis em toda a cadeia de suprimentos, tanto pela restrição do uso de 

materiais perigosos, conforme abordado por Hsu e Hu (2009), quanto por outras exigências, como o 

controle do desempenho ambiental, controle da poluição e através das certificações ambientais, 

conforme Bai e Sarkis (2010) afirmam.  

Analisando a bibliografia sobre GVCS e em busca de explorar novos setores produtivos 

relacionados ao tema, optou-se por abordar uma empresa do setor siderúrgico. Nessa empresa, que 

tem o aço como o seu produto final, uma das matérias primas utilizadas em seu processo produtivo é 

a sucata, ou seja, ela já incorpora alguns aspectos de logística reversa em sua cadeia. Em vista das 

crescentes problemáticas relacionadas ao desgaste das cadeias de suprimentos tradicionais e 

levando em consideração o surgimento de leis como a Lei Estadual n° 4191, de 30 de setembro de 

2003 – Política Estadual de Resíduos Sólidos - surge a questão problema: qual o atual envolvimento 

de uma multinacional brasileira às questões associadas à sustentabilidade das suas redes de 

suprimentos? Essa lei instituiu a obrigação de implementação de sistemas de logística reversa de 

resíduos para materiais industriais no Estado do Rio de Janeiro. Esse artigo tem como objetivo 

desenvolver um procedimento de análise sobre a temática ambiental voltada para a Gestão Verde da 

Cadeia de Suprimentos dentro de uma multinacional brasileira. 

Como objetivos específicos, a presente pesquisa pretende: I) levantar informações sobre a GVCS 

na empresa; II) desenvolver um procedimento de análise sobre Gestão Ambiental; III) analisar, de 

modo estatístico, os dados obtidos; IV) propor melhorias através da GVCS.  Essa pesquisa delimita-

se em desenvolver uma pesquisa-ação, que objetiva aprofundar questões relacionadas à GVCS em 

um Complexo Siderúrgico, no ano de 2018.  

Trata-se de um problema de pesquisa relevante por, pelo menos, três aspectos: I) GVCS 

possibilita vantagem competitiva empresarial (HANDFIELD e NICHOLS, 1999); II) GVCS visa 

amenizar as pressões exercidas pelo governo e sociedade, desenvolvendo um melhor desempenho 

em relação aos quesitos ambientais (ZHU e SARKIS, 2007); III) GVCS auxilia na diminuição de 

custos e ainda melhora o atendimento ao cliente (GUIDE, 2003). Dessa forma este estudo é de 

extrema importância para o setor siderúrgico, pois possibilita a introdução de novas práticas que 

visão o desenvolvimento ambiental dentro de uma empresa.   

Quanto à estrutura desse artigo, o mesmo está organizado da seguinte forma: a seção 2 trata de 

uma revisão da literatura sobre GVCS, Gestão Ambiental no ramo empresarial, a importância da 

Remanufatura no cenário atual e o setor Siderúrgico no Brasil; a seção 3 aborda as questões 

metodológicas de pesquisa; a seção 4 apresenta os resultados da pesquisa empírica; e, finalizando 

com as principais conclusões do projeto e sugestões para futuras pesquisas, seguido pelo referencial 

teórico utilizado. 

 

 

 

 



2.  REVISÃO DA LITERATURA 

A seção a seguir aborda respectivamente as temáticas: a Gestão Verde da Cadeia de 

Suprimentos, a Gestão Ambiental no Ramo Empresarial, a Importância da Remanufatura no Cenário 

Atual e o Setor Siderúrgico no Brasil. 

 

2.1 A GESTÃO VERDE DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Zhu e Sarkis (2007) afirmam que as organizações enfrentam intensas pressões por parte das 

reguladoras e tendem a implantar as práticas da Cadeia de Suprimento Verde com o objetivo de 

desenvolver melhores desempenhos em relação aos quesitos ambientais, em busca de uma 

amplitude para seus negócios. Segundo Klinkers (1999), as empresas modernas não estão mais 

apenas buscando seguir normas e leis, como a ISO 14001, mas investindo e capacitando seus 

funcionários. 

O GSCM tem como ponto central os resultados à longo prazo da empresa, através do 

alinhamento estratégico entre os processos da cadeia de suprimentos que, conforme Mentzer et al 

(2001) afirmam, compreende o objetivo principal do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. De 

acordo com Guide (2003), práticas de GVCS auxiliam na diminuição de custos e ainda trazem 

consigo um avanço no atendimento ao cliente, que refletem em maiores avanços com relação ao 

desempenho ambiental. Diante deste cenário, surge o termo Green Supply Chain Management 

(GSCM), que visa, além do foco tradicional da gestão de uma cadeia, a qualidade do meio ambiente 

em toda a rede de suprimentos, e considera, além da logística clássica, a logística reversa. Além 

disso, esses autores desenvolveram essa definição baseados no conceito do Triple Bottom Line, no 

qual visa correlacionar um melhor desempenho entre uma visão ambiental, econômica e social.  

Srivastava (2007) afirma que, o principal objetivo do GSCM, bem como a principal medida da 

sua eficácia, se deve a sua capacidade de melhorar o desempenho ambiental das empresas que 

adotam essa abordagem em seus negócios. Dessa forma, é essencial que a GSCM seja instalada 

visando à melhoria no desempenho ambiental como sendo um dos fatores primordiais, e, por 

consequência, trazendo redução nos custos. 

 

2.2.  A GESTÃO AMBIENTAL NO RAMO EMPRESARIAL  

A minimização dos problemas ambientais exigem novas atitudes do ramo empresarial, que 

precisam passar a considerar as diversas questões ambientais nas tomadas de decisões e, 

consequentemente, precisam adotar concepções administrativas e tecnológicas que contribuam para 

ampliação da capacidade de suporte do planeta (SEIFERT, 2011).  

O Sistema de Gestão Ambiental é um grupo de procedimentos que visam gerir ou administrar 

uma organização relacionando-as com o meio ambiente. Segundo Alencar et al (2015), “o uso de 

boas práticas garante a preservação e a conservação da biodiversidade por meio da redução, 

reutilização e reciclagem de insumos produtivos e, como consequência, a minimização dos possíveis 

impactos ambientais”. A sua introdução como estratégia para as organizações tem tido destaque 

devido às diversas constatações relacionadas ao ambiente em que as empresas atuam. Uma prova 

deste fato se devem as observações de que as empresas são constantemente pressionadas a terem 



posturas mais responsáveis com relação aos seus processos industriais e aos seus resíduos e 

efluentes que são produzidos e descartados, assim como sofrem pressões relacionadas ao 

desempenho de seus produtos e serviços em relação ao seu ciclo de vida.  

Diante deste cenário, o Governo Federal e Estadual são uns dos principais responsáveis 

pelas pressões já citadas. Pressões que podem ser evidenciadas pela legislação vigente atualmente. 

O surgimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/10) tem como objetivo 

organizar a forma como é lidado o lixo do país, exigindo dos setores públicos e privados a 

transparência na gestão dos seus resíduos. Essa política foi um marco para o Brasil, pois trata de 

todos os tipos de resíduos sólidos, tanto domésticos quanto industriais, eletrônicos, entre outros.  

Dentre os seus objetivos, destaca-se a proteção à saúde pública e qualidade ambiental; a destinação 

adequada dos rejeitos industriais; estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo de bens e serviços; a redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

gestão integrada de resíduos sólidos; estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida dos 

produtos, entre outros. Além da Política Nacional, o Governo Estadual do Rio de Janeiro desenvolveu 

o Plano Estadual dos Resíduos Sólidos (PERS), com o objetivo de organizar e determinar as 

diretrizes gerais de gestão para os municípios integrantes de cada Estado. O PERS faz parte de um 

processo que tem como foco uma gradual mudança de atitudes e hábitos em toda a sociedade 

brasileira. A introdução de políticas e planos como os anteriores atingem diretamente o setor 

industrial pois regulamentam diversas práticas industriais e delineiam, principalmente, as atitudes 

ideais a serem tomadas pelos diversos setores da sociedade em geral. 

Com avanço da industrialização, a sociedade passa cada vez mais a se preocupar com os 

aspectos ambientais, principalmente em relação aos danos ocasionados por este avanço. No final da 

década de 90 e início dos anos 2000, a ISO desenvolveu os aspectos da gestão ambiental com a 

introdução da série 14000, na qual aborda questões ligadas ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

A ISO 14001 é bastante difundida no ramo empresarial, pois ela aborda a aplicação do SGA. Forte 

(2007) entende a ISO 14001 como “parte do Sistema de Gerenciamento Global que inclui a estrutura 

organizacional, o planejamento de atividades, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos 

e recursos para o desenvolvimento, implantação, alcance, revisão e manutenção da política 

ambiental”. No cenário das Indústrias Siderúrgicas, poucas possuem esse tipo de certificação. Assim, 

aquelas que as possuem acabam se destacando diante do mercado. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA REMANUFATURA NO CENÁRIO ATUAL 

A remanufatura é o processo considerado pela substituição, restauração ou reparo de 

produtos usados para trazê-los a uma condição nova (Li et al, 2017). Sundin e Bras (2005) definem 

como “o processo de reconstrução de um produto, durante o qual o produto é limpo, inspecionado e 

desmontado; componentes defeituosos são substituídos; e o produto é remontado, testado e 

inspecionado novamente para garantir que atenda ou exceda os padrões de produtos recém-

fabricados”. Esse processo é dividido em diversas etapas como desmontagem, teste, reparo e 

remontagem, sendo que, eventualmente, o design tradicional pode ser aperfeiçoado para aumentar 

sua eficiência e auxiliar com controles mais sofisticados. As pressões da obsolescência programada 



geradas por um curto ciclo de vida do produto e a necessidade de sustentabilidade ambiental tornam 

a remanufatura uma opção razoável. Ela é parte imprescindível dentro da cadeia de suprimentos 

sustentável e da logística reversa (HSUEH, 2011). 

A implementação da remanufatura é uma estratégia interessante, pois, além de ajudar a 

reduzir os impactos ambientais e a diminuir os custos nos processos de fabricação, ela também 

preserva o valor agregado do produto durante seus processos de projeção e produção (KERR e 

RYAN, 2003; WHITE et al., 2003). Sua importância ambiental está no fato de estender a vida útil do 

produto, visto que, se a remanufatura conseguir que um produto tenha um tempo maior, menos 

material será necessário para atender os objetivos do cliente (GEHIN et al, 2008). Apesar de envolver 

mais mão de obra e tempo que o reaproveitamento e o conserto, o processo de remanufatura pode 

proporcionar produtos de boa qualidade a preços inferiores se comparados aos valores pagos pelo 

produto novo. As empresas necessitarão cada vez mais introduzir conhecimentos de remanufatura, 

pois ao evitar o desperdício no ciclo de fabricação, ela permite maximizar mais o lucro (LJOMAH et al, 

2004).  

Um estudo desenvolvido por Yusop et al (2016) buscou demonstrar os efeitos da 

implementação da remanufatura no setor automotivo da Malásia. O projeto de implantação da 

remanufatura nesse país se deve ao aumento da conscientização sobre sustentabilidade ambiental 

somado ao altos custos dos veículos gerados pelos altos preços pagos na produção. Para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, três grupos alvos foram entrevistados e, dentre eles, encontra-se o 

governo, os fabricantes e as autoridades de fiscalização. Os resultados mostraram que, embora a 

ideia da remanufatura esteja tendo destaque nos últimos anos, esse processo ainda encontra-se em 

fase inicial. Fatores como conhecimento técnico, fiscalização e custo somado ao produto final terão 

impacto substancial na implementação desse método na Malásia. Sendo assim, um projeto 

estratégico bem estruturado precisa ser estudado para garantir o sucesso dessa implementação. 

Sendo assim, têm despertado o interesse de diversos pesquisadores na tentativa de equilibra o meio 

em que vivemos, devido ao crescimento populacional, alinhado a sérios problemas como sobrecarga 

dos sistemas econômico e ambiental. 

 

2.4. O SETOR SIDERÚRGICO NO BRASIL  

Segundo informações concedidas pelo o Instituto de Aço do Brasil (2017), o cenário atual 

revela que o país possui 29 usinas em atividades, nas quais são administradas por 10 grupos 

empresariais. Ainda conforme o Instituto, o Brasil exporta aço para 100 países diferentes, e produz 

34,4 toneladas de aço por ano. Assim, o país ocupa a 10º posição no ranking de Exportador Mundial. 

No cenário empresarial, segundo Venzke (2000), as “grandes empresas mostram-se abertas para a 

adoção de tecnologias ambientalmente responsáveis por seus produtos e processos, buscando com 

isto melhores estratégias de desenvolvimento”. 

O processo de produção do aço é dividido em 4 etapas, conforme o Instituto Brasileiro de 

Aço, sendo essas: preparação da carga, redução, refino e laminação, respectivamente. A primeira 

etapa - preparação de carga - é a separação da matéria prima que será utilizada no processo de 

produção – minério de ferro, carvão e calcário. Na segunda etapa - redução - a matéria prima é 



carregada no Alto-Forno – o carvão em contato com o oxigênio, produz calor que funde a carga 

metálica e origina um metal líquido, conhecido como Ferro-Gusa; além de gerar a Escoria de Alto-

Forno (utilizada na construção civil). Na terceira etapa refino, o Ferro-Gusa é solidificado através da 

retirada de carbono visando a produção de lingotes, blocos e semi-acabados. Na última etapa ocorre 

o processo de laminação, no qual os produtos originados na etapa anterior são laminados, gerando 

uma gama artigos siderúrgicos. A Figura 1 abaixo refere-se ao fluxo de produção do aço de uma 

Indústria Siderúrgica.  

 

Figura 1 – Fluxo de Produção do Aço em siderurgia 
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Fonte: Elaboração própria.  

De acordo ainda com estudos realizado pelo Instituto Aço Brasil, os principais setores 

consumidores de aço são: construção civil, automotivo, bens de capital, maquinas e equipamentos, 

utilidades domésticas e comerciais. Assim, o gráfico abaixo evidencia a porcentagem dos 

consumidores de produtos Siderúrgico no ano de 2017, em que a produção de aço foi de 34,4 

toneladas, conforme mencionado anteriormente.  

 

 

 

Fluxo de Produção do Aço – Indústria Siderúrgica  



     Figura 2 – Gráfico sobre setores consumidores de Produtos Siderúrgicos 

 
     Fonte: Instituto Aço Brasil, Estatística de Desempenho (2017).   

A empresa estudada ao longo desse projeto, de acordo com SICETEL (Sindicato Nacional da 

Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos) ocupou a 4º posição de produção de aço 

bruto diante de um cenário com 13 Indústrias Siderúrgicas analisadas durante o ano de 2017. Dessa 

forma, torna-se evidente, que o Complexo Siderúrgico pesquisado possui uma boa colocação em 

relação ao setor siderúrgico no Brasil.  

 

3. METODOLOGIA 

Essa seção tem por finalidade descrever os aspectos metodológicos da pesquisa, organizada em 

quatro subseções. Sendo elas: as informações da empresa estudada e relacionadas ao grupo de 

entrevistados, os instrumentos de coletas de dados e por último a metodologia aplicada na análise 

dos dados.  

 

3.1 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA ALVO DE ESTUDO DE CASO 

O projeto foi elaborado a partir de estudos realizados em um Complexo Siderúrgico que atua em 

diversos setores da economia como siderurgia, mineração, logística, cimento e energia. Fundada na 

década de 40, é uma das maiores siderurgias do Brasil e da América Latina. Atualmente, a empresa 

conta entre seus patrimônios: uma usina siderúrgica integrada; cinco unidades industriais (sendo 

duas delas no exterior); minas de minério de ferro, calcário, dolomita e estanho; uma grande 

distribuidora de aços planos; terminais portuários; participações ferroviárias; e participações em duas 

usinas hidroelétricas. No contexto de sustentabilidade, a empresa possui o certificado ISO 14001. 

Assim, o grupo possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

 

 3.2. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO DE ENTREVISTADOS 

Os resultados deste estudo foram obtidos com base nos questionários respondidos por trinta 

colaboradores de três áreas do Complexo Siderúrgico, sendo elas: Produção, Meio Ambiente e 

Qualidade. Dessa forma, para um melhor entendimento, foi desenvolvida a Tabela 2 que visa 
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correlacionar os entrevistados com o número total de colaboradores aptos a responderem o 

questionário, objetivando explicitar o tamanho da amostra estudada.  

Os participantes aptos a responderem as questões são aqueles com cargos referentes a 

técnicos, engenheiros e analistas. Com isso, eles encontram-se na coluna Total de colaboradores 

aptos para a Entrevista. A última coluna da Tabela 1 representa a relação dos participantes 

entrevistados pelo número de colaboradores aptos por área da organização. 

 

Tabela 1 – Análise dos Colaboradores por Área da Organização. 

Áreas Entrevistadas Número de 
Colaboradores 
Entrevistados 

Total de colaboradores 
aptos para a Entrevista 

Relação entre os 
entrevistados e total de 

colaboradores aptos 
Área de Produção 22 136 0.1617 
Área de Meio Ambiente 5 13 0.3846 
Área da Qualidade 3 10 0.30 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

 3.3. INSTRUMENTO PARA A COLETA DOS DADOS 

Esse trabalho é definido como Pesquisa Ação, pois conforme ideias e estudos dos pesquisadores 

Grundy e Kemmis (1982), refere-se a identificação de estratégias de ação planejada que são 

implementadas e, a seguir, sistematicamente submetidas a observação, reflexão e mudança”. Foi 

constituído a partir da aplicação de um questionário com cinco opções de respostas fechadas, de 

acordo com a Escala Likert. As opções apresentadas possuíam valores pré-determinados que 

possibilitaram quantificar os resultados, sendo elas: Concordo Totalmente (5 pontos), Concordo (4 

pontos), Neutro (3 pontos), Discordo (2 pontos) e Discordo Totalmente (1 Ponto). Com isso, os 

entrevistados indicaram em suas respostas o grau de concordância ou discordância com declarações 

relativas às atitudes que estavam sendo medidas (BACKER, 1995). A Escala Likert é uma escala 

psicométrica bem conhecida e bastante utilizada em pesquisas quali-quantitativas.  

 

Tabela 2: Esquema para o desenvolvimento do questionário. 

Temas Número de questões para cada temática 

Práticas de Gestão 8 

Gestão Ambiental  7 

Remanufatura 8 

Projeto Ecológico 11 

Pressões Externas (Governo e Sociedade) 5 

Fonte: Elaboração Própria. 

O questionário foi desenvolvido a partir da leitura bibliográfica relacionada ao tema, e foi dividido 

em cinco temas a fim de facilitar a interpretação e a coleta dos dados para análise. A Tabela 3 

estrutura as divisões estabelecidas para a entrevista com os seus respectivos temas. Dessa forma, 



no total foram trinta e nove perguntas relacionadas à Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos em 

uma Indústria Siderúrgica.  

 

3.4. METODOLOGIA APLICADA PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

O questionário foi analisado e tabulado em planilhas elaboradas no software Microsoft Excel, 

preenchido de acordo com as respostas obtidas. A partir dos dados nas planilhas, foram realizadas 

as seguintes análises:  

• Estatística descritiva para a utilização dos resultados com base na análise das suas 

médias. Os valores médios encontrados foram ordenados de forma decrescente, 

obtendo assim uma classificação dentre as práticas mais valorizadas e as menos 

valorizadas pela empresa. Após a análise individual das práticas do questionário, foi 

feita uma análise geral que permitiu a obtenção das atitudes sustentáveis mais 

valorizadas pela cadeia de suprimentos siderúrgica.  

• O coeficiente de confiabilidade (Alfa de Cronbach) foi calculado para cada tema.  

• Testes de hipóteses, em que foram feitas análises através do método T Teste para a 

média com desvio padrão populacional desconhecido, com auxilio do cálculo do valor 

crítico e do valor-p do teste de hipóteses. 

Os testes de hipóteses são um método estatístico que permitem tomar uma decisão (aceitar ou 

rejeitar a hipótese nula - H0) entre duas ou mais hipóteses empregando os dados de um experimento. 

Sendo assim, tem como objetivo “fornecer uma metodologia que permita verificar se os dados 

amostrais trazem evidências que apoiem ou não uma hipótese (estatística) formulada” (BUSSAB, 

MORETTIN, 2011). Além disso, segundo Stevenson (2001), quando não se sabe o desvio padrão 

populacional, a distribuição t é a mais adequada a ser utilizada. O mesmo autor afirma que, para 

amostras iguais ou inferiores a 30, exige-se a utilização da distribuição t de Student. Assim, 

considerando o tamanho da amostra obtido na pesquisa (n=30) e a ausência do desvio padrão 

populacional, optou-se pela utilização do método, principalmente por ter grande importância no que 

se refere às inferências sobre médias populacionais. 

O coeficiente Alfa de Cronbach estima “o quão uniformemente os itens contribuem para a soma 

não ponderada do instrumento, variando numa escala de 0 a 1” (MAROCO, MARQUES, 2001). Esse 

índice faz parte dos sistemas de medição pertencentes à estatística da qualidade, sendo mais 

conhecido como o coeficiente médio de todas as estimativas de consistência interna que poderiam 

ser obtidas se todas as divisões da escala fossem feitas (CRONBACH, 1951). Do mesmo modo, a 

consistência interna determina a fiabilidade de um instrumento porque quanto menor for a 

variabilidade de um mesmo item numa amostra, menor será o erro de medida que este possuirá 

associado (PASQUALI, 2003). 

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da pesquisa a amostra 

estudada. A análise foi subdividida pelos cinco temas abordados ao longo da pesquisa e que estão 

representados nas tabelas a seguir.  



 

4.1. ANÁLISE DO INDICADOR PRÁTICAS DE GESTÃO 

Na Tabela 3, são apresentados os resultados obtidos relacionados às práticas de 

Gerenciamento Interno da Cadeia de Suprimentos Sustentável aplicadas na empresa. Nesta tabela, 

destacam-se as práticas associadas as suas respectivas pontuações médias (estatística descritiva), o 

coeficiente de confiabilidade (Alfa de Cronbach) para os subgrupos de indicadores, o valor estipulado 

para a hipótese nula não ser rejeitada, o valor do Teste T e o valor do teste Valor-p. 

 

Tabela 2: Resultados referentes às Práticas de Gestão 

Indicador Práticas mais valorizadas pelas empresas Pontuação 
Média 

Alfa de 
Cronbach 

Hipótese 
nula não 
rejeitada 

T Valor-p 

Práticas de 
Gestão 

A Empresa se preocupa com as legislações 
ambientais e com realização de verificações 
periódicas 4,38 

 
0,832 

 
4 -1,162 0,249 

A Empresa monitora e reduz a geração de 
resíduos perigosos e efluentes industriais 4,17 
A Empresa incentiva seus gerentes a se 
comprometerem com uma gestão sustentável 
da cadeia de suprimento 3,97 
A Empresa tem como foco a redução de 
desperdícios 3,93 
A Empresa monitora e reduz o consumo de 
recursos naturais 3,79 
A Empresa incentiva a cooperação entre 
funcionários e/ou entre setores visando as 
melhorias ambientais 3,69 
A Empresa disponibiliza treinamentos com foco 
na conscientização ambiental para seus 
colaboradores 3,66 
A Empresa visa a utilização de tecnologias 
mais limpas e renováveis 3,62 

Fonte: Elaboração própria 

Dentre as práticas sustentáveis de Gestão adotadas pela empresa que tiveram destaque no 

questionário abordado, a conformidade com a legislação ambiental é a prática reconhecida pelos 

integrantes da empresa como a mais relevante dentre as demais questões abordadas nesse 

indicador. Essa preocupação se deve pelo fato de que as indústrias, principalmente as de grande 

porte, têm sido alvo de críticas e pressões governamentais a fim de que cumpram a legislação 

vigente.  

Outros fatores de destaque abordados é ela possui monitoramento contínuo e busca reduzir a 

geração de resíduos perigosos e efluentes industriais ao meio. Além disso, é relevante destacar que 

ela incentiva constantemente seus gestores a se comprometerem com uma gestão saudável da 

cadeia de suprimentos. Pontos que precisam de atenção nesse indicador são que a empresa precisa 

monitorar mais e reduzir o consumo dos seus recursos naturais e, apesar da maioria dos 

entrevistados afirmarem que a companhia foca na redução de desperdícios, a pesquisa mostra ainda 

que esse tópico dividiu opiniões e ainda precisa ser mais aprofundado, principalmente pelos 

colaboradores afirmarem também que devido a grande extensão da empresa, são grandes as 

dificuldades para controlar os desperdícios de toda sua cadeia produtiva e suas áreas de apoio.  



Outro fator negativo encontrado é que a empresa não disponibiliza treinamentos com foco na 

conscientização ambiental para todos os seus colaboradores, somente para áreas específicas. 

Maiores treinamentos seriam eficientes para que a cultura de atitudes sustentáveis se tornasse parte 

do dia-a-dia dos colaboradores. 

O teste de hipótese realizado para esse subgrupo foi bilateral. Ao analisar os resultados 

estatísticos referentes a este indicador, constata-se que as práticas relacionadas a ele são bem 

aceitas pela organização de acordo com os entrevistados. O valor do Teste T (-1,16) encontra-se 

dentro da área de aceitação da hipótese nula considerando a confiabilidade de 95% para o 

questionário. Nesse sentido, os testes estatísticos conseguem reforçar as análises feitas 

anteriormente, que indicam que empresa está integrada a essa nova metodologia de gestão das 

cadeias de suprimentos, principalmente considerando a crescente competição nesse setor e a 

relevância que as atitudes empresariais sustentáveis diante à globalização é cada vez maior. O 

resultado encontrado para o Valor-p reforça essa análise, pois conforme abordado por Levine et al 

(2011), quando essa probabilidade for maior ou igual ao nível de significância (0,05), não irá se 

rejeitar a hipótese nula. O Alfa de Cronbach encontrado (0,832) sustenta a consistência interna do 

questionário, visto que, conforme classificado por Landis e Koch (1977), quando esse valor é maior 

do que 0,8, a confiabilidade do questionário é considerada como quase perfeita, ou seja, os dados 

obtidos possuem ótima credibilidade.  

 

4.2. ANÁLISE DO INDICADOR GESTÃO AMBIENTAL  

 A Tabela 4 apresenta os resultados relacionados às práticas de Gestão Ambiental adotadas 

pela organização. Conforme os dados do indicador anterior, as práticas foram ordenadas com suas 

respectivas pontuações médias. Além disso, também estão apresentados o coeficiente Alfa de 

Cronbach, o Teste T e Valor-p para o subgrupo. 

 

Tabela 4: Resultados referentes às práticas de Gestão Ambiental 

Indicador Práticas mais valorizadas pelas empresas Pontuação 
Média 

Alfa de 
Cronbach 

Hipótese 
nula não 
rejeitada 

T Valor-p 

Gestão 
Ambiental 

A Empresa disponibiliza para seus 
funcionários a política ambiental da empresa 4,55 

0,857 4 0,743 0,46 

A Empresa comunica sua política ambiental 4,48 

A Empresa realiza auditorias ambientais 
internas frequentemente 4,21 

A Empresa enfatiza a importância da 
Certificação ISO 14001 4,17 

A Empresa inclui especificações ambientais no 
projeto de produto 

4,07 

A Empresa realiza a manutenção dos canais 
de comunicação abertos relacionados às 
questões socioambientais 

3,90 

A Empresa desenvolve e incentiva programas 
visando a redução dos impactos ambientais 3,66 

Fonte: Elaboração própria 



Os participantes consideraram que é grande a divulgação e disponibilização da política 

ambiental para os colaboradores. A introdução da Política, tanto Nacional quanto Estadual para a 

Geração de Resíduos Sólidos influenciam diretamente o avanço e a implementação da política 

ambiental da empresa. Entretanto, apesar dos treinamentos não serem constantes, a empresa se 

mantém preocupada com as políticas ambientais. Outro ponto de destaque é a relevância dada às 

auditorias internas. Com o aumento das fiscalizações e a busca pela redução de incidentes, 

principalmente no setor industrial, cada vez mais as empresas visam a diminuição das não-

conformidades em relação às auditorias. 

A certificação do Sistema de Gestão Ambiental obteve média considerável, ou seja, é 

considerada importante para a empresa. A certificação ISO 14001 se tornou um pré-requisito na 

gestão de fornecedores sustentáveis em montadoras, conforme descrito por Koplin, Seuring e 

Mesterharm (2007) em sua pesquisa sobre a relação dos fornecedores para a inserção da gestão 

ambiental na cadeia de suprimentos. Sendo as siderúrgicas fornecedoras do material essencial para 

as montadoras (aço) é de suma importância o seu envolvimento com aspectos socioambientais, 

principalmente para obterem vantagem competitiva. O desenvolvimento e incentivo a programas 

visando à redução dos impactos ambientais foram as práticas menos valorizadas. 

O teste de hipótese aplicado ao subgrupo foi bilateral. Ao avaliar o resultado do Teste T, que 

se encontra dentro da região de aceitação (-2,04<H0<2,04), constata-se que a hipótese nula foi 

aceita. O Valor-p evidenciado na tabela reafirma a análise anterior, pois, conforme afirmado por 

Sweeney et al (2013), sendo o Valor-p maior que o nível de significância (0,05), não se rejeita a 

hipótese nula. O resultado indica também que, apesar das informações obtidas pelos testes serem 

positivas, a empresa ainda precisa desenvolver pontos como a manutenção dos seus canais de 

comunicação para tratar de questões socioambientais e incentivar programas que visem à redução 

dos impactos ambientais. O coeficiente Alfa de Cronbach obtido no bloco indica boa confiabilidade 

para a pesquisa, assim como o indicador anterior de Gerenciamento Interno. 

 

       4.3. ANÁLISE DO INDICADOR REMANUFATURA 

A Tabela 5 apresenta os resultados referentes ao indicador Remanufatura. As práticas estão 

organizadas de acordo com as maiores pontuações médias obtidas pela estatística descritiva. Além 

disso, são evidenciados o Coeficiente Alfa de Cronbach, a hipótese nula a ser aceita, o Teste T e o 

Valor-p para o subgrupo. 

Dentre os cinco indicadores, a Remanufatura foi a que possuiu a menor pontuação média. As 

práticas mais valorizadas relacionam-se à busca pela redução dos acidentes ambientais e utilização 

dos recursos naturais. Além disso, a organização busca a melhoria contínua nos seus processos 

ambientais, ou seja, ela tem interesse em obter vantagens competitivas levando em consideração 

esses aspectos. 

 

 

 



Tabela 5: Resultados referentes às práticas de Remanufatura   

Indicador Práticas mais valorizadas pelas empresas Pontuaçã
o Média 

Alfa de 
Cronbach 

Hipótese 
nula não 
rejeitada 

T Valor-p 

Remanufatura 

A Empresa busca a diminuição da frequência de acidentes 
ambientais  4,07 

0,913 4 -2,625 0,011 

A Empresa busca a diminuição no consumo de recursos 
naturais (água, energia, gasolina, gás, etc.) 3,79 
A Empresa busca pela melhora contínua nos processos 
considerando os aspectos ambientais 3,72 
A Empresa tem o objetivo de diminuição do consumo de 
materiais perigosos / prejudiciais / tóxicos 3,69 
A Empresa incorpora a sustentabilidade e a 
responsabilidade socioambiental nas suas decisões  3,62 

A Empresa busca a redução das emissões atmosféricas 3,62 
A Empresa busca a redução da geração de águas 
residuais 3,59 

A Empresa reduz a geração de resíduos sólidos 3,34 
Fonte: Elaboração própria 

Os fatores críticos estão relacionados à dificuldade em reduzir a geração de águas residuais. 

A pesquisa mostrou também que o foco na redução dos resíduos sólidos é baixo, ou seja, apesar da 

preocupação com a gestão ambiental, ela não avalia o ciclo de vida dos produtos na cadeia 

considerando os aspectos ambientais e o descarte correto dos resíduos gerados. Apesar do produto 

final ser completamente reciclável, há uma deficiência no desenvolvimento da sua cadeia produtiva.  

O teste de hipóteses aplicado ao subgrupo foi unilateral à esquerda. Ao analisar os dados 

presentes na tabela 6 para o Teste T e considerando a região de aceitação para a hipótese nula (-

1,699<H0), rejeita-se a hipótese para esse indicador. O resultado encontrado para o Valor-p reitera a 

análise feita anteriormente. Como o Valor-p é inferior ao nível de significância (0,05) rejeita-se a 

hipótese nula (LEVINE et al, 2011). Assim, aceita-se a hipótese alternativa que determina a média 

como inferior a 4 e constata-se que a empresa precisa melhorar suas atitudes com relação ao 

desempenho ambiental, relacionadas principalmente aos pontos do questionário que obtiveram 

menor pontuação média. O coeficiente Alfa de Cronbach do bloco sustenta a credibilidade do 

questionário pois, assim como nos anteriores, o alto valor encontrado indicou uma consistência 

interna quase perfeita, conforme afirma Landis e Koch (1977).  

 

4.4. ANÁLISE DO INDICADOR DE PROJETO ECOLÓGICO 

A Tabela 6 apresenta os resultados relacionados aos Projetos Ecológicos mais valorizadas 

pela empresa. As práticas foram estruturadas de acordo com as pontuações médias, apresentando o 

coeficiente de confiabilidade para o subgrupo e o valor obtido pelo Teste T e Valor-p, além da 

hipótese nula considerada para o indicador. 

 

 

 

 

 



Tabela 6: Resultados referentes ao Projeto Ecológico 

Indicador Práticas mais valorizadas pelas empresas Pontuação 
Média 

Alfa de 
Cronbach 

Hipótese 
nula não 
rejeitada 

T Valor-p 

Projeto 
Ecológico 

O design mais sustentável proporciona maior vantagem 
competitiva para a Empresa 4,03 

0,825 4 -2,890 0,005 

A Empresa visa a reutilização, reciclagem e remanufatura de 
materiais, durante a produção  4,00 
A adoção do design sustentável é uma atitude inovadora para 
a Empresa 3,97 
A Empresa busca desenvolver embalagens ambientalmente 
corretas 3,72 
O design mais sustentável proporciona a redução dos custos 
para a Empresa 3,72 
A Empresa busca um envolvimento com os seus clientes nas 
etapas de desenvolvimento de projetos  3,69 

A Empresa analisa o ciclo de vida dos seus produtos 3,69 

A Empresa investe na rotulagem ambiental dos produtos 3,69 
A Empresa busca reduzir ou evitar o uso de substâncias 
perigosas nos processos de produção 3,62 

A Empresa se preocupa com os fins dados aos seus produtos  3,59 
A Empresa se esforça para otimizar os processos e 
operações em prol da melhoria ambiental 3,55 

Fonte: Elaboração própria 

 O design sustentável foi considerado pelos respondentes como um fator de destaque para 

que a empresa obtenha vantagem competitiva. De acordo com eles, a empresa busca a reutilização, 

a reciclagem e a remanufatura de materiais durante sua produção. Atualmente, a indústria compra 

sucata de fornecedores externos e reutiliza no seu processo produtivo. Entretanto, ainda não tem 

como medida a otimização dos processos e operações a favor do desempenho ambiental.  

 O design sustentável foi acordado pela grande maioria dos entrevistados como uma atitude 

inovadora a ser implantada. Além disso, um dos pontos críticos é que a organização não se preocupa 

com os fins dados aos seus produtos e nem investe em rotulagem ambiental. Sendo assim, o Design 

Sustentável viria analisando o ciclo de vida dos produtos alinhando-os ao desenvolvimento das 

questões ambientais (MANZINI, 2003). A adoção do Ecodesign proporcionaria, a longo prazo, uma 

redução dos custos e melhora na imagem da empresa que se encontra desgastada.  

 O teste de hipóteses aplicado foi unilateral à esquerda. Analisando os dados demonstrados 

pela Tabela 6 para o Teste T e considerando a região de aceitação para a hipótese nula (-1,699<H0), 

também se rejeita a hipótese nula. O resultado encontrado para o Valor-p, indicado na Tabela 6 por 

0,005, valida a análise feita anteriormente com o resultado obtido pelo Teste T visto que, quando este 

é inferior ao nível de significância (0,05), deve-se rejeitar a hipótese nula (SWEENEY, WILLIAMS, 

ANDERSON, 2013). Por consequência, constata-se que a entidade não tem como um dos seus 

pilares de produção, o foco em design de produtos ambientalmente sustentáveis. Vale destacar que, 

conforme mencionado anteriormente, algumas das questões desse indicador foram abordadas para 

que os entrevistados julgassem se seriam eficazes para futuras implantações pela empresa diante do 

cenário global atual. A utilização do teste de hipóteses nesse subgrupo auxiliou na conclusão da 

primordialidade que a companhia precisar dar à análise da sua cadeia produtiva, se atentando 

essencialmente aos aspectos socioambientais. Aspectos relacionados, sobretudo, aos fins dados aos 



seus produtos, ao descarte correto das substâncias perigosas utilizadas no processo produtivo e, 

consequentemente, investir na rotulagem ambiental. O coeficiente Alfa de Cronbach (0,825) indicado 

na Tabela 6, corrobora para a confiabilidade ideal do questionário que, segundo Landis e Koch 

(1977), é considerada quase perfeita para o valor encontrado. 

 

4.5. ANÁLISE DO INDICADOR PRESSÕES EXTERNAS (GOVERNO E SOCIEDADE)  

 A Tabela 7 apresenta os resultados constatados relacionados às pressões externas do 

Governo e da sociedade associadas à empresa estudada. Conforme os dados dos outros 

indicadores, as práticas pesquisadas também foram organizadas por ordem decrescente das 

pontuações médias obtidas. Da mesma forma, também foram calculados o coeficiente Alfa de 

Cronbach, o Teste t e o Valor-p para o subgrupo. 

 

Tabela 7: Resultados referentes às práticas de Pressões Externas 

Indicador Práticas mais valorizadas pelas empresas Pontuação 
Média 

Alfa de 
Cronbach 

Hipótese 
nula não 
rejeitada 

T Valor-p 

Pressões 
Externas 

(Governo e 
Sociedade) 

 A Empresa sofre com pressões da sociedade 
que buscam que a empresa melhore seus 
processos, com relação a questões ambientais 4,66 

0,720 4 -2,885 0,0055 

A Empresa sofre com pressões do governo que 
busca melhorias e soluções para os impactos 
causados por ela 4,17 
A Empresa considera significativa a realização 
de auditorias dos órgãos reguladores 4,10 
A Empresa sofre com pressões 
governamentais para a adoção de certificações 
ambientais 3,90 
A Empresa desenvolve projetos/ações de 
conscientização ambiental com seus 
colaboradores 3,86 

Fonte: Elaboração própria 

  Práticas relacionadas às pressões da sociedade para que a empresa melhore seus 

processos com relação às questões ambientais foram consideradas como o ponto mais importante 

pelos respondentes da pesquisa. Não só pela sociedade, por ser uma empresa de grande destaque 

no cenário nacional, mas também pelo governo que pressiona e realiza constantes auditorias para 

que a mesma se mantenha dentro das legislações ambientais vigentes. De acordo com os 

respondentes, o desenvolvimento de projetos de conscientização ambiental é um dos pontos que 

precisam ser ampliados pela empresa.  

 O teste de hipóteses aplicado ao subgrupo foi unilateral à esquerda. Ao analisar os dados 

presentes na Tabela 7 para o Teste T e considerando a região de aceitação para a hipótese nula (-

1,699<H0), rejeita-se a hipótese nesse bloco. O resultado encontrado para o Valor-p valida a análise 

feita previamente, pois, como ele é inferior ao nível de significância (0,05) rejeita-se a hipótese nula 

apresentada. Consequentemente, aceita-se a hipótese alternativa que estabelece a média como 

inferior a 4, comprovando as afirmações já feitas anteriormente. É imprescindível a conscientização 

dos funcionários perante às questões ambientais, a fim de que a organização possa trabalhar em 

conjunto em busca de melhorias, tanto pelo viés ambiental, quanto pelo econômico. O coeficiente de 



confiabilidade (Alfa de Cronbach) obtido para o subgrupo foi de 0,72, sendo assim, a credibilidade 

para o questionário é considerada substancial, de acordo com Landis e Koch (1977). 

 

5. CONCLUSÕES  

 A questão principal que conduziu o desenvolvimento desta pesquisa foi a necessidade de 

identificar e compreender as práticas de Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos mais utilizadas e 

valorizadas por uma empresa do setor siderúrgico e, consequentemente, atestando a eficiência do 

questionário elaborado. Neste artigo foi apresentado, de forma simplificada, os conceitos de gestão 

da cadeia de suprimentos verde, a gestão ambiental no âmbito empresarial, os conceitos de 

remanufatura e a atual situação do setor siderúrgico no Brasil. Nesse sentido, foi mostrado como se 

encontra o cenário atual industrial e quais medidas têm sido adotadas pelas empresas do ramo. A 

utilização da metodologia quali-quantitativa se mostrou como a mais adequada para que o objetivo 

final pudesse ser alcançado, buscando contribuir com a atual literatura e, assim, direcionar futuras 

pesquisas.  

O resultado da pesquisa constatou que, dentre a valorização das práticas abordadas, 

destaca-se o gerenciamento interno com foco na sustentabilidade, fazendo-se necessário que ocorra 

o desenvolvimento de educação e treinamentos aos colaboradores com relação aos aspectos 

ambientais. Assim sendo, apesar dos aspectos ecológicos já serem bastante difundidos, constatados 

principalmente pelos resultados obtidos pelo indicador de Gestão Ambiental, seu comprometimento e 

atitudes reais precisam ser mais intensos. Uma prática pouco valorizada, conforme afirmam os 

entrevistados, no aspecto da política ambiental, é em relação aos canais de comunicação sobre a 

política ambiental dentro do complexo siderúrgico. Nesse sentido, a comunicação ambiental é uma 

pratica que ainda precisa ser considerada relevante pela gerência da organização. 

Um destaque negativo encontrado no estudo foi em relação ao monitoramento e a redução 

dos recursos naturais. Os colaboradores não concordaram que a empresa monitora de forma 

eficiente os recursos naturais, além de não se esforçar como deveria para reduzir o uso dos mesmos. 

Desse modo, este é um aspecto prejudicial para a indústria, já que ela está buscando melhorias na 

perspectiva do meio ambiente. Os objetivos específicos desta pesquisa que foram levantar e analisar 

de modo estatístico as etapas da GSCV e propor melhorias foram alcançados e cumpridos. 

Como proposta à empresa estudada, têm-se o desenvolvimento de uma equipe voltada para 

o desenvolvimento de produtos com design mais sustentáveis. Não só para que desenvolvam novos 

produtos com maior conscientização ambiental, mas também que a cadeia de suprimentos de hoje 

seja modernizada, analisando principalmente o ciclo de vida dos atuais produtos, focando no descarte 

dos resíduos e o pós-consumo dos produtos. Em busca de aumentar as vantagens competitivas em 

relação aos seus concorrentes, a busca por novas certificações são opções válidas. Dentre as 

certificações de destaque para o cenário da sustentabilidade, a implementação da ISO 14006:2011 

(Diretrizes para implementação do Ecodesign) fornece a empresa diretrizes que buscam melhorar a 

qualidade dos produtos de forma ambientalmente positiva. Consequentemente a sua adoção, ela 

ocasionará benefícios econômicos, além da promoção da inovação e criatividade. 



Tratando-se de uma pesquisa aplicada em uma amostra local (na região do Estado do Rio de 

Janeiro - Brasil), os resultados não podem ser generalizados para todas as indústrias do setor 

siderúrgico, pois foi analisado com apenas uma amostra da empresa estudada. Como sugestão para 

futuros estudos científicos na esfera da sustentabilidade das indústrias siderúrgicas, aconselha-se 

empregar esse tipo de pesquisa em empresas de outros setores, ou até mesmo, de outros portes, 

com o objetivo de analisar o funcionamento da gestão ambiental em outros cenários.  
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