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Resumo 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi apresentar evidências de como as organizações 

decidem sobre suas rotinas influenciadas pelo atendimento das demandas sociais relativas à 

preservação do meio ambiente. Vale destacar que a lente teórica utilizada foi a teoria 

Evolucionária, sendo ela útil para compreender a dinâmica social das organizações de acordo 

com a dependência histórica (Path Dependence). Neste estudo as rotinas foram categorizadas 

como evolucionárias e isomórficas. Destaca-se que o pressuposto principal desta pesquisa é 

que a sobrevivência das empresas está diretamente relacionada ao atendimento das demandas 

sociais relativas à preservação do meio ambiente. Vale ainda explicitar que o lócus da 

pesquisa foi a indústria de transformação do plástico. Quanto aos procedimentos 

metodológicos adotou-se a abordagem qualitativa por buscar compreender o significado das 

escolhas gerenciais. Os sujeitos da pesquisa para coleta de dados foram 107 empresas (dados 

secundários) e 6 entrevistas (dados primários). Além disso, como procedimento de análise foi 

adotado a técnica de comparação constante do corpus empírico, sendo esse entendido como 

um exercício hermenêutico. Como principais contribuições destaca-se a discussão sobre uma 

relação circular entre a sobrevivência das empresas e o atendimento das demandas sociais, 

além da evidência de que as empresas adotam posturas proativas e reativas para a escolha de 

rotinas diante das mudanças no ambiente externo. Um aspecto relevante nesta pesquisa é que 

a busca por rotinas evolucionárias resgata os princípios da concorrência Schumpeteriana. Por 

outro lado, notou-se o uso do isomorfismo como proteção tanto das empresas que adotam 

uma postura reativa, quanto do setor para promoção de sua sobrevivência. Destaca-se que as 

rotinas isomórficas, representadas por aquelas atividades ou processos convencionais, podem 

transmitir certa segurança quando da sua adoção. Contudo, essa sensação de segurança ao 

longo do tempo se torna contraproducente pela adoção de um isomorfismo estagnado. Aliás, 

pode-se dizer que a adoção de uma ou outra rotina pode estar associada à postura da empresa 

ser reativa ou proativa, mas que essa postura que conduz as decisões gerenciais pode levar a 

inércia e entropia do sistema organizacional. Além disso, se percebeu nas empresas estudadas 

um movimento em direção à evolução para uma gestão sustentável, que incorpora uma 

perspectiva econômico-produtivo-social para decisões sobre a alocação de recursos em um 

fluxo circular. 

 

Palavras-chave: Teoria Evolucionária; Rotinas; Isomorfismo; Inércia; Sustentabilidade; 

Plástico. 
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Abstract 

 

The main objective of this research was to present evidence of how organizations decide on 

their routines influenced by the social demands related to the preservation of the environment. 

It is worth mentioning that the theoretical lens used was the Evolutionary theory, being useful 

to understand the social dynamics of organizations according to historical dependence (Path 

Dependence). In this study the routines were categorized as evolutionary and isomorphic. It is 

worth noting that the main assumption of this research is that the survival of companies is 

directly related to the fulfillment of social demands related to the preservation of the 

environment. It is also worth mentioning that the locus of research was the plastic 

transformation industry. As for the methodological procedures, the qualitative approach was 

adopted because it seeks to understand the meaning of management choices. The subjects of 

the survey for data collection were 107 companies (secondary data) and 6 interviews (primary 

data). In addition, as a procedure of analysis, this research adopted the technique of constant 

comparison of the empirical corpus, being understood as a hermeneutic exercise. The main 

contributions are the discussion about a circular relationship between the survival of 

companies and the fulfillment of social demands, as well as the evidence that companies 

adopt proactive and reactive positions to choose routines in the face of changes in the external 

environment. A relevant aspect in this research is that the search for evolutionary routines 

rescues the principles of Schumpeterian competition. On the other hand, it was noted the use 

of isomorphism as protection by companies that adopted a reactive attitude, and also by sector 

to promote their survival. It should be emphasized that the isomorphic routines, represented 

by those activities or conventional processes, can transmit some security when it is adopted. 

However, this sense of security over time becomes counterproductive by the adoption of a 

stagnant isomorphism. In fact, it can be said that the adoption of one or another routine may 

be associated with the company's posture being reactive or proactive, but that this posture that 

leads to managerial decisions can lead to inertia and entropy of the organizational system. In 

addition, it was noticed in the studied companies a movement toward evolution to meet a 

sustainable management, which incorporates an economic-productive-social perspective for 

decisions on the allocation of resources in a circular flow. 

 

Keywords: Evolutionary Theory; Routines; Isomorphism; Inertia; Sustainability; Plastic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na primeira Revolução Industrial as principais invenções foram o descobrimento da 

utilidade do carvão como meio de fonte de energia e o desenvolvimento da máquina a vapor e 

da locomotiva. A segunda Revolução Industrial trouxe em seu bojo a eletricidade que passou 

a ser utilizada para produzir bens em massa, além do desenvolvimento da indústria química, 

elétrica, de petróleo e de aço. A terceira Revolução Industrial surgiu do estimulo ao uso da 

internet, tecnologias de comunicação, e a digitalização de informações e produtos. Nesse 

último período pôde ser evidenciado o surgimento de mais telefones celulares, computadores 

pessoais, notebooks, tablets e smartphones (SCHWAB, 2016).  

Não obstante, nesse início do século XXI a sociedade já passa pelo que se denomina 

como a quarta Revolução Industrial, sendo essa reconhecida por combinar o mundo real com 

o mundo tecnológico. Assim, o processo de produção e consumo passa por uma interação em 

alguns setores da realidade virtual com o mundo real, sendo que essa situação permite que as 

pessoas possam consumir de novas formas. Além disso, podem ser percebidos robôs e 

softwares trabalhando lado a lado com os seres humanos; equipamentos como a impressora 

3D; o uso da voz para realizar tarefas das mais diversas; entre outras inovações (SCHWAB, 

2016).  

Portanto, com base nas evoluções no sistema de produção ocorridas até a quarta 

Revolução Industrial pode-se dizer que surgiram diversos desafios para a sociedade em geral 

e para os gestores em particular. Além disso, as inovações em diversas áreas causaram 

impactos na forma de produzir e consumir, sendo que esta situação também influenciou as 

decisões sobre a alocação de recursos. Aliás, um aspecto importante no contexto até aqui 

explorado é que a partir da primeira Revolução Industrial até meados do século XX, a 

economia funcionava com base somente na extração de recursos não renováveis de forma 

inconsciente, o que fez com que muitos acreditassem que o crescimento econômico era 

sinônimo da exploração livre dos recursos disponíveis (LOMBARDI, 2008).  

Além disso, a produção mecanizada, introduzida principalmente com a máquina a 

vapor, trouxe benefícios à produtividade, mas também um aumento generalizado no consumo 

dos recursos naturais. Após esse período iniciou-se uma busca incessante por energia para que 

as indústrias se mantivessem e melhorassem o seu processo produtivo, o que permitiu que as 

empresas e os países aumentassem sua competitividade. Para tanto, os principais recursos 

extraídos do meio ambiente para fornecer energia para esses processos de produção foram os 

combustíveis fósseis. Primeiramente utilizou-se a queima do carvão mineral, depois com os 
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avanços tecnológicos houve a mudança para o petróleo, passando na sequência para o gás 

natural.  

Seiffert (2009) salienta que esse processo de industrialização foi o maior responsável 

pelos desequilíbrios dos ciclos biogeoquímicos do carbono, nitrogênio e enxofre nos diversos 

ecossistemas, pois a queima desses combustíveis ao longo do tempo lançou grandes 

quantidades de gases na atmosfera. Frondizi (2009) ratifica essa ideia dizendo que a 

intensificação do efeito estufa está diretamente ligada às atividades antrópicas oriundas da 

queima de combustíveis fósseis. Vale destacar que essa queima ocorre nas atividades 

domésticos e comerciais, nos meios de transporte, na geração de energia, na indústria e na 

agricultura.  

Consequentemente, a vida no planeta no futuro pode ser dificultada por essa situação, 

e a única forma de alterá-la é por meio de mudanças no sistema econômico-produtivo. Não 

obstante, vale destacar que os gases de efeito estufa, inclusive o CO2 atmosférico, são ainda 

acrescidos à atmosfera em níveis recordes pelo uso de combustíveis fósseis como o petróleo 

no processo de produção e consumo. Não obstante essa situação há um esforço para mitigar as 

emissões de gases de efeito estufa no planeta como o acordo na COP21 (Conferência das 

Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015), mas a melhor conquista que se 

obteve até agora foi a estabilização em 31,2 bilhões de toneladas de CO2 por ano das taxas de 

emissão de carbono durante os anos de 2014 e 2015 (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2016).  

Portanto, é importante explicitar aqui que o padrão de produção das empresas é o que 

esse estudo visa analisar, pois as organizações muitas vezes tendem ao isomorfismo 

(BROWN; SQUIRE; BLACKMON, 2007). Sendo essa característica somente uma tendência 

ao mimetismo de modelos que se apresentam como financeira e economicamente eficazes 

(NELSON; WINTER, 2005; DOLFSMA; VAN DER VELDE, 2014). Além disso, a busca 

pelo bem estar dos indivíduos e a preservação dos recursos do planeta se tornaram fatores 

relevantes quando se discute sistemas de produção no século XXI (HENDERSON, 1995; 

STARK; JAKUBEK; KOBUS, 2015; KITCHEL, 2016).  

Um exemplo desse fato é que segundo dados do Banco Mundial (2016), se a 

população global de fato chegar a 9,6 bilhões em 2050, serão necessários quase três planetas 

Terra para fornecer os recursos naturais necessários para manter o atual estilo de vida das 

pessoas. Desse modo, se faz necessário destacar que essa realidade que não contempla a 

capacidade de resiliência do planeta é o que motiva esta pesquisa. Um exemplo da relevância 

dessa discussão é que contra esse paradigma de produção inconsciente e inconsequente, as 
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Nações Unidas já introduziram o consumo em sua discussão sobre os ODS (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável) para 2030. 

Neste contexto de decisões gerenciais sobre o que e como produzir é construída uma 

realidade social que impacta a todos. Como descreveram Henderson (1996), Morin (2013) e 

Sachs (2008), um movimento de acumulação de riquezas orientado à exploração de recursos 

finitos da biosfera causa uma entropia em todo o sistema planetário. Beck (2011) salienta que 

todos estão sujeitos ao efeito “bumerangue”, onde os efeitos prejudiciais de uma atividade em 

algum momento voltam ao seu causador. Assim, mais cedo ou mais tarde todos serão 

atingidos pelos impactos do uso irresponsável dos recursos naturais, ou pelas crises causadas 

pelo não atendimento das demandas para a preservação do meio ambiente. Ainda nesta linha 

de raciocínio Sachs (2008) diz que os problemas relacionados à sustentabilidade ambiental 

demandam quatro passos: consenso científico, consciência pública, desenvolvimento de 

tecnologias alternativas e um quadro global de ação. 

Com base nestes passos pode-se estabelecer a relevância deste trabalho ao contribuir 

para a discussão sobre uma relação circular entre a sobrevivência das empresas e o 

atendimento das demandas sociais relativas à preservação do meio ambiente. Além disso, 

pode-se dizer que é cada vez mais frequente a pressão de agentes externos para que os 

gestores incorporem em suas decisões fatores relacionados a uma produção ambientalmente 

sustentável. Um exemplo deste fato, além das informações já citadas sobre o Banco Mundial e 

a ONU, está na carta Encíclica “Laudato Si” do papa Francisco Sobre “O Cuidado Da Casa 

Comum”. Nesta carta chama-se a atenção para os prejuízos que um sistema econômico-

produtivo inconsciente pode trazer para toda a sociedade. 

Deste modo, vale destacar que o objetivo deste trabalho é apresentar evidências de 

como as organizações decidem sobre suas rotinas influenciadas pelo atendimento das 

demandas sociais relativas à preservação do meio ambiente. Sendo necessário explicitar que o 

pressuposto básico desta pesquisa é de que a sobrevivência das empresas está relacionada ao 

atendimento dessas demandas. Não obstante, se faz necessário informar que não foi analisada 

aqui a realidade das empresas de forma estática, sendo conduzida por uma racionalidade 

substantiva e determinística (EFFERIN; HOPPER, 2007; HEWEGE, 2012). A realidade das 

empresas a que se propôs analisar através deste estudo é constituída de decisões com base em 

uma racionalidade limitada para resolução dos problemas de alocação de recursos. Além 

disso, esta realidade é construída num fluxo de causação circular, sendo que isso ocorre em 

ambientes diversos, ora estáveis e previsíveis, ora instáveis e incertos, assim ocasionando 

resultados estocásticos a partir desse processo. 
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Por conseguinte, persegue-se aqui a ideia de que a evolução das estruturas sociais é 

representada por um processo de adaptação e seleção de instituições e rotinas (VEBLEN, 

1898; NELSON; WINTER, 2005; HODGSON, 2007; WITT, 2008). Vale destacar que a 

seleção pressupõe a perda real de organizações e a adaptação prevê a mobilidade entre formas 

organizacionais. Cabe ainda explicar que as instituições são constituídas de rotinas, sendo 

estas responsáveis pelo funcionamento e identidade de uma organização pela forma como que 

constituem suas estruturas. Sendo que o análogo econômico à seleção natural opera à medida 

que fatores externos determinam quais firmas podem sobreviver (NELSON; WINTER, 2005). 

Assim sendo, ao descrever um contexto em constantes mudanças, apresentando-o como 

fenômeno longitudinal, isso faz com que sejam férteis as pesquisas que adotem o paradigma 

evolucionário na análise da realidade social das organizações contemporâneas (CARROLL, 

1993; DOLFSMA; LEYDESDORFF, 2010; SCHUBERT, 2014).  

Nessa mesma linha de pesquisa podem ser citados os trabalhos realizados por Jeffrey 

(1996) que fez uma analogia entre os conceitos evolucionários e a sustentabilidade; Mulder e 

Van Den Bergh (2001) que usaram a teoria evolucionária para compreender o 

desenvolvimento sustentável através da relação entre a economia e o ambiente biofísico; 

Safarzyńska, Frenken e Van Den Bergh (2012) que utilizaram modelos evolucionários para 

estudar a transição para um comportamento sustentável das organizações; Silvestre (2015) 

que estudou a cadeia de suprimentos utilizando a teoria evolucionária, entre outras pesquisas. 

No caso desta pesquisa cabe informar que a diferença está na aplicação dos conceitos 

evolucionários como uma alternativa entre as teorias ambientais usadas em estudos 

organizacionais, além da sua utilização para analisar a indústria de transformação do plástico. 

Além disso, nesta linha de compreender a dinâmica das organizações encontraram-se 

modelos que são seguidos como benchmark. Essa situação demonstra uma tendência ao 

isomorfismo de forma inercial. Sendo que essa perspectiva de inércia e isomorfismo é 

adequada em ambientes estáveis e previsíveis, o que não acontece com muitas empresas que 

competem em um ambiente globalizado e com intensa evolução tecnológica. Assim, a 

competição pelos recursos numa visão Malthusiana de escassez faz com que a luta das 

empresas pela sobrevivência promova um afastamento das formas originais. Esta é uma 

realidade de competição descrita como Schumpeteriana voltada pela busca de novas formas 

de alocar os recursos (SCHUMPETER, 1934, NELSON; WINTER, 2005; DOLFSMA; VAN 

DER VELDE, 2014). 

Neste mesmo tipo de pesquisa, que analisa as formas organizacionais e fatores 

internos e externos como determinantes de sua sobrevivência, pode-se citar: Schumpeter 
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(1934) com sua obra sobre a economia e a sociedade; Simon (1956) sobre racionalidade e as 

estruturas das organizações; as pesquisas de Hannan e Freeman (1977; 1984) sobre a Ecologia 

das Populações Organizacionais; a teoria Institucional descrita por Meyer e Rowan (1977), 

DiMaggio e  Powell (1983) e Williamsson (2000); além da teoria da Contingência de 

Lawrence e Lorsch (1967). Sendo que esses pesquisadores já analisaram a necessidade da 

empresa em fugir, quando possível, do isomorfismo que leva um sistema organizacional à 

entropia, e determinar uma nova realidade para a organização adequando seus processos e 

estrutura às demandas do ambiente externo. Deste modo, reforça-se que a utilização dos 

conceitos biológicos como metáfora para os estudos organizacionais auxiliam no 

entendimento e discussão de eventos como a capacidade de transferência de características ou 

a mutação e extinção de Firmas. 

Assim, ao estabelecer como foco para a análise das empresas as teorias 

organizacionais denominadas de ambientais, deve ser explicitado que a teoria Evolucionária, 

selecionada aqui para tal análise, se torna uma alternativa útil às teorias da Contingência e da 

Ecologia das Populações Organizacionais. O motivo para tal escolha é que os seus 

pressupostos não defendem o determinismo contingencial, nem a inércia das populações 

respectivamente. A teoria Evolucionária propõe uma análise longitudinal que, baseada no 

Path Dependence e no core business, podem identificar capacidades evolutivas nas estruturas 

e rotinas organizacionais (NELSON; WINTER, 2005; DOBUSCH; KAPELLER; 2009; 

HEINE; RINDFLEISCH; 2013; CECERE; 2014).  

Com base na descrição sobre rotinas e sobrevivência das organizações ressalta-se que 

o dialogo nesta pesquisa está relacionado à tendência ou não das organizações fugirem de 

suas formas originais, o que indicaria a fuga de um comportamento reativo voltado para a 

adoção de um tipo de isomorfismo que leva à inércia. Logo, a apresentação de uma discussão 

que auxilie na categorização das rotinas das organizações se torna uma contribuição relevante 

no gerenciamento das organizações. Assim, a rotina será usada como unidade de análise para 

entender a tendência ao mimetismo ou se as organizações tendem a criar novas rotinas de 

forma proativa estimuladas por mudanças no ambiente externo. Destaca-se que a realidade 

social aqui analisada se relaciona a pressões do ambiente externo que direcionam as 

organizações à um comportamento que adote práticas para a preservação do meio ambiente.  

Portanto, reforça-se que a evolução das estruturas sociais é representada por um 

processo de seleção natural de rotinas e instituições (VEBLEN, 1898; NELSON; WINTER, 

2005; HODGSON, 2007; WITT, 2008). Vale destacar que as rotinas tratadas neste estudo são 

entendidas como atividades e processos que são selecionados e desempenhados por uma 



20 
 

organização, o que constitui sua estrutura organizacional (FELDMAN; PENTLAND, 2003; 

BECKER, 2004; NELSON; WINTER, 2005). Além disso, a seleção de rotinas e instituições 

que é promovida por fatores do ambiente externo pressupõe a perda real de organizações. Por 

outro lado, um processo de adaptação ou evolução prevê a mobilidade entre formas 

organizacionais, ou seja, são assimiladas as novas demandas e exigências do ambiente externo 

e internalizadas nas operações das firmas.  

Deste modo, com base neste contexto este estudo visa responder o seguinte problema 

de pesquisa: Como os gestores são influenciados pelas demandas sociais relativas à 

preservação do meio ambiente na indústria de transformação do plástico? Com base nessa 

pergunta se fez necessário perseguir alguns objetivos, sendo que o objetivo principal é 

apresentar evidências de como as organizações decidem sobre suas rotinas influenciadas para 

o atendimento das demandas sociais relativas à preservação do meio ambiente. Para tanto, 

foram adotados também como objetivos específicos: i) identificar a forma como as pressões 

ambientais para a preservação do meio ambiente alteraram as decisões sobre a alocação de 

recursos nas organizações; ii) descrever a relação entre mudanças ambientais e as mudanças 

nas decisões sobre as rotinas organizacionais; iii) descrever como as decisões sobre a alocação 

de recursos para preservar o meio ambiente alteram as rotinas organizacionais. 

Além disso, esta pesquisa adotou o método qualitativo por buscar compreender o 

significado das escolhas gerenciais a respeito das rotinas que compõe uma estrutura 

organizacional (EISENHARDT, 1989; YIN, 2008). A abordagem qualitativa permitiu a 

liberdade para explorar a subjetividade no processo de decisão gerencial sobre a mudança ou 

não de uma rotina em um contexto de pressões externas para mitigar a escassez de recursos e 

danos ao planeta. Para tanto, o fator atendimento às demandas sociais relativas à preservação 

do meio ambiente foi reconhecido como fator gerador da pressão do ambiente externo para 

entender o comportamento das organizações. 

Como procedimento de análise foi adotado nesta pesquisa a técnica de comparação 

constante do corpus empírico, sendo esse entendido como um exercício hermenêutico 

(JESUS; PEIXOTO; CUNHA, 1998; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2006). 

Cabe informar que foi utilizado o software Atlas.TI para facilitar o gerenciamento das 

informações, o agrupamento dos códigos e a construção de gráficos e figuras que 

possibilitaram materializar da melhor forma os achados da pesquisa. É necessário explicitar 

que embora o software ajude no processamento das informações, quem realiza todas as 

análises é o pesquisador. Assim, essa abordagem permitiu a utilização da intersubjetividade e 

da reflexão na construção de argumentos baseados na crítica das abordagens teóricas 
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utilizadas. Como já foi dito, este estudo teve como objeto de pesquisa a indústria de 

transformação do plástico. Além disso, reforça-se que foi empregada como principal lente 

teórica a metáfora biológica proposta na teoria Evolucionária para análise da sociologia das 

organizações, sendo esta uma abstração dos pressupostos evolucionários e da intencionalidade 

dos indivíduos.  

Portanto, este estudo teve como objeto de pesquisa a indústria de transformação do 

plástico brasileira utilizando como fontes de evidências informações e relatórios publicados 

pelas empresas envolvidas no processo de produção de produtos de plástico. Além dessa fonte 

também foram utilizadas reportagens do setor e entrevistas com gestores e indivíduos 

envolvidos no processo de transformação do plástico. Vale destacar que a relevância dessa 

indústria se dá porque a indústria de transformação do plástico no Brasil tinha em 2016 

12.539 empresas que empregavam um total de 322.679 pessoas (ABIPLAST, 2017). Além 

disso, o plástico está presente nos mais diferentes setores da economia do país e do mundo, na 

indústria automobilística, no setor de brinquedos, de embalagens, entre outros. Sendo ele 

também um dos insumos mais utilizados quando da evolução até quarta Revolução Industrial 

descrita no início desta seção. 

Segundo Amaral et al. (2011), em 2011 o consumo anual médio per capita de plástico 

no Brasil era de cerca de 30 kg/hab. Já na Europa e nos Estados Unidos o consumo era algo 

em torno de  100  kg/hab.  Além disso, o consumo brasileiro de plástico girava em 2011 em 

torno de 6,2 milhões de toneladas com tendência de crescimento em média de 5% a.a. A 

produção global anual de plástico está em algo entorno de 300 milhões de toneladas para o 

ano de 2016 (CRESSEY, 2016). 

Com relação às pesquisas sobre a indústria de plásticos existem diversos estudos que 

possuem como foco tanto expor os danos causados ao meio ambiente e, consequentemente, ao 

planeta, quanto pesquisas para mitigarem estes danos. Destacam-se aqui estudos, tais como o 

de Zen, Ahamad e Omar (2013) com a pesquisa sobre o impacto das sacolas plásticas; Torres 

e Cornejo (2016) que estudaram a indústria da reciclagem de plástico no Peru. Iles e Martin 

(2013) com o estudo sobre a utilização do bioplástico na produção. Taylor, Gwinnett, 

Robinson e Woodall (2016), e Cressey (2016) que estudaram o impacto do plástico nos 

oceanos e praias. 

Desse modo, após evidenciar a importância do setor que é objeto desse estudo, 

destaca-se que este trabalho está dividido nas seguintes seções. Além desta primeira seção, a 

introdução, na segunda seção trata-se a respeito da evolução do sistema econômico-produtivo 

e a inserção das demandas sociais relacionadas à preservação do ambiente. Nota-se que a 
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gestão da produção passa de sistemas de produção em massa numa perspectiva Just in case 

sem preocupação com os recursos, para sistemas de produção que analisam o ciclo de vida 

dos produtos (LCA – Life Cycle Assessment) e uma perspectiva de produção sustentável com 

o CP (Cleaner Production). 

Na terceira seção é apresentada uma discussão entre as teorias sobre a relação entre as 

decisões gerenciais e a influencia dos fatores externos às firmas. Para tanto, são abordadas as 

teorias denominadas de ambientais em estudos organizacionais, além de serem explicitados os 

motivos que fizeram este pesquisador adotar a teoria Evolucionária como lente teórica para 

este estudo. 

Na quarta seção são apresentadas as principais características da indústria de 

transformação de plástico, sua evolução com relação ao uso de novas tecnologias e novas 

aplicações. Além disso, também são apresentadas evidências relacionadas aos danos 

ambientais causados pelo seu uso, mas também são descritas ações de atores dessa indústria 

para reduzir ou mitigar tais prejuízos.  

Na quinta seção, procedimentos metodológicos, é descrito o passo-a-passo das atividades 

para coleta e tratamento dos dados. Na sexta seção é realizada a apresentação e análise dos 

resultados da pesquisa, sendo então descritos os principais resultados desta pesquisa. Por 

último seguem as seções de conclusão e referências. 
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2. A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PRODUÇÃO NUMA PERSPECTIVA 

SUSTENTÁVEL 

 

 

Nesta seção são apresentadas evidencias presentes nos estudos e práticas de gestão das 

empresas que evoluíram para sistemas que levam em conta o uso consciente dos recursos e a 

preservação do meio ambiente. Deste modo, inicia-se pela descrição de uma realidade das 

organizações em busca de uma eficiência econômico-produtiva com base na maximização dos 

objetivos da firma, passando a seguir para a adoção de métodos que objetivam o uso 

consciente dos recursos como LCA e Cleaner Production. 

 

 

2.1 A evolução na perspectiva dos modos de produção 

 

No século XIV o comércio e a urbanização causaram o fim da idade média com a 

modernização da sociedade. Os indivíduos das cidades passaram a se dedicar mais ao 

comércio e a indústria. Nesse cenário foram criadas as manufaturas onde os artesãos 

contratavam ajudantes e aprendizes. Do mesmo modo, as corporações de ofício foram criadas 

para tentar controlar o mercado (HUBERMAN, 1981; MOTTA; VASCONCELOS, 2004). 

Mankiw (2009) salienta que com o crescimento do comércio e a formação das 

burguesias surgiram as teorias do liberalismo econômico e, posteriormente, a constituição de 

um sistema capitalista. Huberman (1981) descreve que as mudanças no comportamento das 

pessoas nas cidades levaram a mudanças significativas nos sistemas de produção. No início 

para suprir as necessidades de consumo bastava o sistema de produção familiar, assim a 

família produzia artigos somente para seu consumo. Depois houve a necessidade de um 

sistema de produção que levou ao trabalho assalariado e, mais tarde, à concorrência. Assim, 

com o aparecimento de corporações mais poderosas surgiu também o sistema fabril.  

No século XVII e XVIII, os detentores dos meios de produção buscavam formas de 

maximizar seus ganhos utilizando o controle dos recursos de forma extrativista. A 

administração da produção seguia uma lógica de que havia uma relação natural entre 

atividade produtiva, o meio ambiente e a sociedade (COASE, 1937; WILLIAMSON, 1981). 

Esta naturalização da produção e do consumo inseria as empresas em um todo organizado de 

forma controlável e previsível, sendo que a relação entre inputs, processamento e outputs 
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poderia ser administrada de forma racional para garantir a eficiência produtiva e a 

maximização dos resultados dos atores envolvidos (MOTTA, 2001; LODI, 1987).  

Como Ramos (2009) destacou há na racionalização das atividades nas organizações 

uma relação com a naturalização do trabalho, este que serve à vontade de um poder 

econômico e intelectual vigentes. Essa realidade serviu para a construção de um arranjo 

organizacional que estabeleceu uma estrutura formal, previsível e burocrática (MINTZBERG, 

1995). Aliás, é com base nessa realidade paradigmática que foram lançadas as raízes do 

movimento da racionalização do trabalho, que ocorreu muito antes da própria administração 

científica de Taylor (LODI, 1987; MOTTA, 2001).  

Como destacam Duguay, Landry e Pasin (1997) três características básicas 

constituíram este sistema de produção, foram elas: divisão do trabalho, partes intercambiáveis 

e mecanização. Não obstante, a racionalidade das organizações construída pelo paradigma da 

eficiência das atividades produtivas já foi citada por Adam Smith em 1976, em sua obra “A 

riqueza das nações”, como se pode ver na seguinte passagem: 

 

Em primeiro lugar, vejamos como o aprimoramento da destreza do operário 

necessariamente aumenta a quantidade de serviço que ele pode realizar; a divisão de 

trabalho, reduzindo a atividade de cada pessoa a alguma operação simples e fazendo 

dela o único emprego de sua vida, necessariamente aumenta muito a destreza do 

operário. Estou certo de que um ferreiro comum que, embora acostumado a manejar 

o martelo, nunca fez pregos, se em alguma ocasião precisar e tentar fazê-lo, 

dificilmente conseguirá ir além de 200 ou 300 pregos por dia, aliás de muito má 

qualidade. [...] (SMITH, 1991, p. 68). 

 

Essa mesma visão de racionalidade foi depois aprofundada com as teorias Científica e 

Clássica da administração, nas ideias apresentadas principalmente por Taylor e Ford 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2004). Destaca-se que esse modo de produção foi de grande 

utilidade para o sistema fabril durante o século XX, como ainda o é para muitas organizações 

neste início do século XXI (MOTTA; VASCONCELOS, 2004; MOTTA, 2001; LODI, 1987).  

Portanto, pode-se dizer que a sociedade capitalista foi marcada por uma lógica em que 

os recursos foram possuídos e alocados por organizações e não por governos (ALCHIAN; 

DEMSETZ, 2005). Essa lógica econômica está baseada na “mão invisível” de Adam Smith. 

Corroborando essas ideias Melman (2001) destaca que no centro da economia de mercado os 

eventos surgem de uma racionalidade perfeita. O foco é explorar ao máximo os recursos e 

otimizar os processos para a obtenção dos melhores resultados, que basicamente são 

alcançados com o lucro sobre o capital investido pelas empresas (MORGAN, 1996). 
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Esse modo de produção baseado no acúmulo e controle gerava grandes estruturas 

verticalizadas baseadas na redução de custos (COASE, 1937; WILLIAMSON, 1981; 

MINTZBERG, 1995), sendo que com base nessa perspectiva foi criado o modo americano de 

produção, i.e., o “Mass Production System” (HASLRN, 1987; HU, 2013). Pode-se dizer que 

quatro características principais deram subsídio ao sistema de produção em massa, sendo eles: 

i) redução de custo pelo volume de produção (economia de escala); ii) a inovação é 

direcionada principalmente para o sistema de produção; iii) os empregados são confinados no 

ambiente de trabalho para realização de suas tarefas sob controle intenso baseado na visão de 

best way de Taylor; iv) os diversos atores da cadeia de produção são vistos muitas vezes como 

adversários, o que cria conflitos para obtenção dos melhores acordos para as empresas 

(DUGUAY; LANDRY; PASIN, 1997).  

Womack, Jones e Roos (2007) descrevem que o apogeu do sistema americano de 

produção aconteceu na primeira metade do século XX, quando a General Motors, a Ford e a 

Chrysler se tornaram responsáveis por 95% da produção mundial de automóveis. O sistema 

de produção em massa promovia uma estrutura verticalizada baseada num sistema fechado de 

operações. Além disso, o seu funcionamento estava baseado numa perspectiva orientada para 

o “Just in Case” do processo de produção e consumo, que requeria o acumulo de insumos e 

produtos e a sua distribuição de forma empurrada para o mercado. Após esse período houve 

um aumento das importações de automóveis do Japão para os EUA, o que proporcionou 

contato com o modo Toyota de produção. 

Na perspectiva do “Sistema Toyota de Produção”, o objetivo era melhorar a 

organização com o gerenciamento do relacionamento da firma com os clientes, cadeia de 

fornecedores, desenvolvimento de produtos e as operações da produção. Shah e Ward (2003), 

Godinho Filho e Fernandes (2004) e Furlan, Vinelli e Giorgia (2011) descrevem esta 

abordagem de produção como uma prática que engloba a filosofia do Just in Time, sistemas 

de qualidade total, manufatura celular, entre outras técnicas que permitem construir um 

sistema enxuto de melhoria contínua (Kaizen). Assim, na segunda metade do século XX, o 

sistema Toyota de produção com base na filosofia do Lean Production ganha cada vez mais 

adeptos. 

O Lean Production System foi estimulado no Japão porque o sistema de produção em 

massa não funcionaria lá por diversas questões como cultura, acesso aos recursos, entre 

outros. Desse modo, o foco era assimilar as lições apreendidas com a família Toyoda na 

indústria têxtil, sendo incorporadas ao sistema fabril metas como redução do desperdício 

(Muda) e a melhoria contínua (kaizen). Além disso, também foram incorporados os controles 
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estatísticos utilizados na cadeia de produção que era percebida como um sistema aberto e 

colaborativo (WARNECKE; HÜSER, 1995; WOMACK; JONES, 1996; WOMACK; JONES; 

ROOS, 2007).  

Como salientam Womack, Jones e Roos (2007) o foco desse modo de produção foi 

construir valor para o cliente por meio de menos equipamentos, menor esforço humano e em 

quantidade adequada com o uso do Just in Time. Assim, pode-se dizer que o Lean Production 

System estava baseado na sistêmica identificação e eliminação de qualquer coisa que não 

adicione valor ao cliente, além da eliminação de desperdícios que venham do processo de 

produção como: defeitos; espera; processos desnecessários; produção além do necessário; 

movimentação desnecessária; inventário desnecessário; não utilização da criatividade dos 

empregados; e, desnecessária complexidade do sistema (SHAH; WARD, 2003; DAVOK; 

NOVKOV, 2007). 

O sistema de Lean Production trouxe vantagens competitivas para as empresas, pois 

aprimorou os processos de produção. Além disso, a obtenção e aproveitamento de recursos e 

mercados fizeram com que cada vez mais as empresas abandonassem o pensamento com base 

somente no âmbito local e passassem para o âmbito global. Nessa mesma perspectiva surgiu o 

conceito de WCM (World Class Manufacturing), sendo este fortemente relacionado aos 

conceitos de Lean Production.  

Voss (2005) descreve o WCM como orientado para atender as necessidades dos 

clientes o mais rápido possível, o que permite se adaptar às rápidas mudanças do mercado no 

que diz respeito às preferências e aos volumes produzidos (GORIWONDO; MHLANGA; 

MUTSAMBWA, 2013). O termo WCM foi utilizado por Hayes e Wheelwright (1984) para 

descrever organizações que utilizam suas capacidades de produzir por meio de um sistema de 

fabricação mundial, sendo que esse sistema lhes permite construir uma estratégia competitiva 

global. Portanto, as empresas que desejam se posicionar globalmente deveriam buscar se 

tornar empresas categorizadas como de WCM (HOSSEINE et al., 2012; MURINO et al., 

2012; JUSKO, 2013).  

Por conseguinte, ao adotar WCM como uma fonte de vantagem competitiva global, a 

empresa visa também aumentos dos lucros no ambiente competitivo internacional 

(HOSSEINE et al., 2012; MURINO et al., 2012). Schonberger (2008) apregoou que quando 

uma empresa adota o modo WCM de produção, ela deveria buscar vantagens como ser “mais 

rápida, maior e mais forte”, além de um comportamento orientado para a contínua e rápida 

melhoria em seus processos.  Digalwar e Sangwan (2007) salientam que a WCM adota uma 

gestão para a melhoria contínua e rápida, que consiste em mudanças em várias áreas como a 
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gestão da qualidade; melhorias nas relações de trabalho; treinamentos e suporte de pessoal; 

melhorias nas relações com os fornecedores e os clientes; inovação no design dos produtos; 

organização da planta; programação e gerenciamento de inventário; manutenção dos 

equipamentos; utilização de tecnologias da computação e automação nos processos; entre 

outros. 

Em resumo, pode-se dizer que a empresa categorizada como WCM utiliza certo 

número de processos de produção e estratégias organizacionais que objetivam a flexibilidade. 

Esta postura da empresa tem como preocupação primária obter maior competitividade 

(HAYNES, 1999; GORIWONDO, MHLANGA; MUTSAMBWA, 2013). Destaca-se que 

alguns dos benefícios percebidos pelas empresas que trabalham para se tornar WCMs são: 

melhoria nos lucros; melhor qualidade nos bens e serviços; rápida reação ante seus 

competidores; novos programas de manufatura; sintonia com as necessidades dos clientes; 

preços justos devido a agilidade na entrega; redução no número de fornecedores e nos custos 

da produção; inovação; métricas para medição do desempenho etc. (HOSSEINE et al., 2012; 

FORTUNATO, 2007; MURINO, 2012; JUSKO, 2013). 

Portanto, com base no que foi explicitado até aqui, a forma de produzir estava 

primeiro baseada na melhoria das tarefas, o que seguia uma orientação dos princípios 

Tayloristas e Fordistas. Depois o sistema de produção passou a ser fortemente influenciado 

pelo sucesso japonês e as prescrições do Toyotismo. Já na segunda metade do século XX, 

sistemas de produção como o Lean Production influenciaram a criação de modos de produção 

com uma visão global de sistema aberto (WCM). Sendo que essas formas e prescrições 

levaram também muitas empresas ao redor do mundo a copiarem esses processos, bem como 

o estabelecimento de normas como a ISO 9000 para padronização dos processos de produção. 

Vale destacar ainda que a prática de copiar modelos em funcionamento gera o 

isomorfismo nas organizações e na forma de gerenciamento, sendo que esse isomorfismo 

significa “iso” (mesmo) mais “forma” (estrutura, processos etc.). Brown, Squire e Blackmon 

(2007) descrevem que o isomorfismo das práticas de fabricação é rotulado muitas vezes como 

melhores práticas, sendo estas baseadas na utilização de um conjunto específico de métodos 

como a gestão da qualidade e melhoria contínua; ou da gestão da cadeia de fornecimento e 

utilização de um conjunto empacotado de práticas em toda a função de operações. 

Um ponto que merece ser destacado, é que a evolução nos sistemas de produção 

descritos até aqui ainda estava baseada na perspectiva de maximização dos resultados 

econômico-produtivos da firma. Sendo que a mudança que insere os stakeholders, como os 

clientes e fornecedores, nos sistemas de Lean Production e WCM já demonstravam uma 
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consciência relativa à inclusão do ambiente externo nas decisões da organização. Assim, 

principalmente as demandas sociais presentes em uma sociedade deveriam ser levadas em 

conta quando da decisão dos gestores pela alocação de recursos na firma. 

Deste modo, embora a empresa tenha como princípio a sua sustentabilidade 

econômico-financeira, se não forem adotadas práticas que lidem com as demandas sociais 

como a falta de recursos hídricos para as populações de determinada região, ou ainda o 

reflorestamento, essa realidade afetará a empresa em algum momento. 

 

 

2.2 Um sistema de produção orientado para a sustentabilidade 

 

Como visto até aqui a busca contínua por vantagem competitiva, ou seja, a 

maximização dos resultados da firma, levaram as empresas a copiarem modelos de sucesso. 

Essa tendência ao isomorfismo das organizações acontece sem que sejam muitas vezes 

questionados os impactos de suas ações. Todavia, surgiram processos de produção ao longo 

do tempo que contribuíram para uma maior consciência com relação ao ambiente externo. 

Assim, a competição levou as empresas a adorem novas práticas de produção global como o 

Lean Production e o WCM. Não obstante, pode-se dizer que essa preocupação com o 

ambiente externo estava relacionado somente à sobrevivência da organização. Como já dito 

essa era uma perspectiva orientada para a maximização dos resultados da firma. 

Portanto, ao analisar até aqui as perspectiva da administração da firma com relação aos 

fatores relacionados à preservação do meio ambiente, pode-se dizer que esta administração 

ainda não adotava como prioridade essas questões. Apesar disso, pode-se dizer que por 

diversas vezes o problema da escassez de recursos se tornava um assunto importante na pauta 

dos gestores. Por outro lado, uma gestão de recursos com base numa visão global 

proporcionava acesso a outras fontes destes recursos escassos, assim a questão de preservar o 

meio ambiente geralmente era atribuída a outro agente econômico. Sendo que a perspectiva 

cada vez maior de acesso global aos recursos do planeta, muitas vezes poderia causar uma 

falsa sensação de segurança na utilização dos recursos. 

Como descreveu Commons (1995) a preservação do meio ambiente é um problema 

econômico uma vez que é na economia que se debate sobre as aspirações e necessidades 

materiais dos seres humanos. O autor ainda explica que essa preocupação é global e deve ser 

tratadas pelas nações, pois a preservação do meio ambiente impacta em três aspectos: i) na 

desigualdade entre os países; ii) os problemas de preservação do  meio ambiente não ficam 
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restritos as fronteiras de um país; iii) as ações para lidar com problemas ligados à preservação 

do meio ambiente em um país afeta outros países. Esta realidade pode ser percebida nas 

discussões do COP21 sobre o acordo de Paris de 2015. Acordo esse que os EUA, em 2017 na 

pessoa de Donald Trump, se recusaram a adotar. Assim, as restrições impostas para a 

preservação do meio ambiente presentes neste acordo foram preteridas em função da 

eficiência econômico-produtiva do país. Vale destacar que apesar de este assunto ter 

relevância para uma discussão sobre as decisões dos agentes públicos dos países, esta 

pesquisa se limita a discutir as decisões dos gestores das empresas.  

Com relação ao âmbito das empresas, King e Lenox (2001) e Orsato (2006) expõem a 

questão de como os gestores tornam-se mais preocupados com as implicações estratégicas de 

longo prazo referentes aos desafios ambientais. Eles afirmam que os gestores estão 

começando a se mover para além da questão de se é ou não necessário pagar para ser verde. 

Isso quer dizer que a preservação do meio ambiente já se torna um fator importante na 

estratégia de uma empresa para decidir sobre alocação de recursos. 

Vale destacar que esse assunto já foi em 1992, evento da ECO-92, um dos mais 

importantes produzidos na Conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento e o meio 

ambiente. Nesse evento a discussão sobre o futuro do planeta produziu o documento chamado 

“Agenda 21 Global”. O documento gerado a partir dessas discussões tratou da conservação e 

manejo dos recursos naturais para o desenvolvimento sustentável. Não obstante, esse mesmo 

tema já esteve em pauta na Conferência de Estocolmo de 1972, quando foi produzido o 

documento “Nosso Futuro Comum” (JAPPUR, 2004; PIMENTA; GOVINHAS, 2011). 

Nessa mesma linha de defesa dos recursos naturais do planeta, em 1994, a UNIDO 

(United Nations Industrial Development Organization) e a UNEP (United Nations 

Environment Programme) iniciaram o programa mundial dos centros de CP (Cleaner 

Production). Esse programa visava por meio da construção da capacidade local de cada país 

implementar a CP e formar profissionais que pudessem aplicar os conceitos ou mesmo ajustá-

los em suas especificidades locais (LUKEN; NAVRATIL, 2007; KAZMIERCZYK, 2002). 

Portanto, nesse contexto em que os fatores relacionados à preservação do meio ambiente vêm 

ganhando cada vez mais importância, pode-se dizer que eles interferem diretamente na 

determinação de práticas de produção. Consequentemente, para gerenciar da melhor forma as 

operações da organização surgem normas e práticas como LCA (Life Cycle Assessment), ISO 

14000 e o já citado CP. 

Heijungs (1994) descreve o LCA como um método de avaliação a respeito dos 

impactos ambientais do funcionamento dos produtos. Ele afirma que o funcionamento de um 
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produto não só inclui o seu uso, mas também a produção, o transporte, manutenção e o 

tratamento de resíduos em todos os processos. 

 

Figura 1. Perspectiva de produção baseada no LCA (Life Cycle Assessment) 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Com base na figura 1 pode ser visto que o processo de produção gera desperdícios e 

emissões de efluentes em todas as suas etapas, sendo que podem ser identificados e avaliados 

os impactos em todas as fases, desde a extração das matérias-primas, passando pela produção, 

distribuição, consumo e disposição final - descarte (OWENS, 1997; KLÖPFFER, 1997). 

Assim, com o uso desta metodologia não serão avaliados os danos somente referentes à 

manufatura, mas também é possível verificar os impactos no pós-consumo (descarte, reuso e 

reciclagem).  

A norma ISO 14040 dispõem sobre as práticas de LCA, sendo parte do conjunto de 

normas sobre a gestão do meio ambiente, que são descritas pelo EMS (Environmental 

Management Systems). Rondinelli e Vastag (2000) salientam que um número crescente de 

corporações ao redor do mundo está certificando sua gestão de produção com o ISO 14000. 

Sendo necessário destacar que essa norma visa antecipar causas do processo produtivo como 

o seu impacto no ar, na água, além do tratamento dos resíduos. Portanto, com o uso dessa 
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norma é possível também a busca de maior eficiência e eficácia operacional orientada para 

uma gestão consciente dos recursos naturais. Além disso, uma avaliação do desempenho da 

sustentabilidade pode ser definida como a medição e gestão da interação entre empresas, 

sociedade e meio ambiente (UNEP, 2007; BENNETT; JAMES, 1997; BELL; MORSE, 

1999).  

Vale destacar que a utilização da LCA como ferramenta de gestão ambiental auxilia na 

identificação dos impactos ambientais associados a um bem, equipamento ou serviço. Além 

disso, o LCA permite a compreensão de todas as etapas: da retirada das matérias-primas da 

natureza, transporte, produção, instalação, uso, manutenção, reposição, reciclagem e 

disposição final no ambiente (FERREIRA, 2004; XAVIER; CALDEIRA-PIRES, 2004). 

Contudo, para entender o processo de produção e consumo pela LCA, do berço-ao-berço, é 

preciso compreender o sistema de produção de forma sistêmica e integrada (HUNT; 

FRANKLIN, 1996; FERREIRA, 2004).  

Ferreira (2004) destaca que as seguintes fases podem ser percorridas em uma análise 

pela metodologia LCA:  

 

 Definição de objetivos e âmbitos – definição e descrição do produto, processo ou 

atividade para estabelecer o contexto ao qual será realizada a avaliação, assim 

podem ser ordenados e identificados os limites e efeitos ambientais. 

 Análise de Inventário – Identifica e quantifica a energia, água e materiais 

utilizados e descargas ambientais (exemplos: emissões de gases, deposição de 

resíduos sólidos, descargas de efluentes líquidos etc.). 

 Análise de Impacto – Analisa os efeitos humanos e ecológicos da utilização de 

energia, água, e materiais, além das descargas ambientais identificadas na análise 

de inventário. 

 Interpretação – Avalia os resultados da análise de inventário e análise de impacto 

para selecionar o produto escolhido, processo ou serviço com uma compreensão 

clara das incertezas e suposições utilizadas para gerar os resultados. 

 

Essas fases ajudam a construir um raciocínio para avaliar as consequências de uma 

competição sem consciência socioambiental, pois isto pode ocorrer com base em uma visão 

de custos para uma vantagem competitiva em uma cultura consumista. Assim, o esquema 

apresentado na figura 1 demonstra um fluxo de inputs e outputs para a produção de bens e 
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serviços que podem trazer lucros de curto prazo ou uma sustentabilidade de longo prazo. É 

importante destacar que essa visão de curto prazo levaria somente em conta a gestão dentro da 

área limítrofe de um sistema de produção. 

Seguindo esse pensamento de uma produção que integre as questões relacionadas à 

preservação do meio ambiente, Baas (1995) apresentou o sistema de CP como um método que 

integra a estratégia econômica, tecnológica e ambiental aos processos de produção. Sua 

finalidade é a de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas e insumos básicos por meio 

da redução dos desperdícios com a não geração, mitigação ou reciclagem de resíduos. Além 

disso, a aplicação das práticas de CP permite qualificar a empresa para o emprego eficiente de 

matérias-primas, pois exigem a aplicação de conhecimentos especializados específicos, de 

investimentos em tecnologia e de mudanças de atitude das pessoas envolvidas no processo 

(UNEP, 2007; CNTL, 2006). 

Portanto, a partir de uma análise técnica, econômica e ambiental detalhada sobre a 

utilização dos recursos, objetiva-se a identificação de oportunidades que possibilitem 

melhorar a eficiência produtiva sem com isso levar ao acréscimo de custos para a empresa 

(WEIHS; WEISSEL, 2005). O CP propõe a substituição do modelo industrial orientado de 

forma linear, baseado no sistema end-of-pipe de inclusão de resíduos para posterior 

tratamento e descarte. Além disso, há a utilização do conceito de melhoria contínua que 

permite aperfeiçoar a eficiência, a lucratividade e a competitividade das empresas 

(ALMEIDA; GIANNETTI, 2006; PIMENTA; GOVINHAS, 2012).  

Van Berkel (2007) salienta que um aspecto relevante no modelo de CP é que ele 

propõe minimizar os problemas ambientais já na criação dos bens e serviços, ao invés de 

tratá-los depois que estes forem criados. Desse modo, o CP consiste em uma estratégia 

preventiva e integrativa para a empresa, pois tais práticas são aplicadas em todo ciclo de 

produção, o que proporciona: i) aumentar a produtividade por meio do uso mais eficiente de 

matéria-prima, energia e água; ii) promover melhorias no desempenho ambiental por meio da 

redução de fontes de desperdícios e emissão de gases e demais efluentes do processo; iii) 

reduzir o impacto ambiental oriundo do LCA. 

A aplicação da metodologia de CP está dividida em três níveis (figura 2). O Nível 1 

representa a “Redução na Fonte”, sendo promovido por medidas que visem evitar a geração 

de resíduos, efluentes e suas emissões. O Nível 2 representa a “Reciclagem Interna”, assim os 

resíduos que não podem ser evitados, devem ser reintegrados ao processo de produção. Já o 

Nível 3 representa a “Reciclagem Externa”, essa etapa se dá quando não é possível buscar as 
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soluções de eliminação ou redução na fonte e/ou na reciclagem interna, assim deve-se optar 

por medidas de reciclagem de resíduos e efluentes fora da empresa (UNEP, 2007). 

 

Figura 2 - Metodologia de Cleaner Production 

 

Fonte: adaptado pelo autor, 2017 (UNEP, 2007). 

 

Os modelos de LCA e de CP adotam uma perspectiva de produção orientada para a 

preservação do meio ambiente. Todavia, o fato dos administradores adotarem um modo de 

produção que não estabeleça esse tipo de sustentabilidade como paradigma para tomada de 

decisões, obriga toda a sociedade a lidar com problemas socioambientais no futuro. Um 

desses problemas que pode ser citado é o da poluição, sendo que a mesma pode ser definida 

como uma demonstração da ineficiência dos processos produtivos.  

Como apresenta Ulrich Beck em sua obra a “Sociedade de Risco”, “nem ricos e 

poderosos estão seguros diante deles [prejuízos ambientais]” (BECK, 2011, p. 44). O autor 

chama a atenção para esse “deles” como sendo os riscos advindos de atividades inconscientes 

e inconsequentes com relação a uma visão de curto prazo orientada para benefícios próprios. 

Assim, mais cedo ou mais tarde todos serão atingidos pelos impactos do uso irresponsável dos 

recursos naturais, ou pelas crises causadas pelo não atendimento das demandas sociais. Beck 

(2011) chama isso de “efeito bumerangue”, onde os efeitos danosos de uma atividade em 

algum momento voltam ao seu causador. 

Do mesmo modo, com relação aos sistemas de produção convencionais, a poluição 

pode ser percebida como oriunda dos resíduos (outputs) produzidos a partir da utilização de 
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matérias-primas (inputs), sendo que estes insumos não foram aproveitados adequadamente 

pelas empresas. Além disso, também se pode dizer que esse incidente leva ao desperdício que 

compromete a produtividade e a competitividade das próprias empresas, senão agora, no 

futuro (HARTMAN; STAFFORD, 1997; CNTL, 2006; WEIHS; WEISSEL, 2005).  

Portanto, o desenvolvimento baseado no crescimento econômico inconsequente, que é 

fomentado pelo crescimento de um Capital Manufaturado que concorre e se opõe ao Capital 

Natural, conduz a maior utilização de recursos de todas as formas no processo de produção e 

consumo. Não obstante, partindo do princípio de que os recursos são escassos, quanto mais se 

busca o desenvolvimento por meio da extração, manufatura e consumo sem levar em conta os 

danos externos ao sistema, menor será a qualidade de vida de todos os indivíduos no futuro. 

Logo, a realidade que se apresenta neste contexto é paradoxal se adotado como paradigma os 

antigos sistemas de produção baseados no controle racional dos recursos em busca do 

equilíbrio maximizador dos agentes econômicos.  

 

 

2.3 Uma perspectiva da economia e da produção orientadas para a 

sustentabilidade 

 

Como pode ser percebido até aqui, a discussão sobre alocar recursos que contemple as 

demandas sociais, principalmente a preservação do meio ambiente, se torna cada vez mais 

uma realidade presente nas decisões sobre as organizações. Deste modo, reforça-se a 

importância de que para entender a discussão sobre uma sociedade sustentável é preciso 

identificar os malefícios de um modelo econômico-produtivo convencional. Todavia, as 

empresas muitas vezes adotam um modelo de gestão que objetiva um equilíbrio entre a 

utilização dos recursos e a sua performance que segue o pensamento da marginalização dos 

fatores de produção e dos resultados da firma. Esse pensamento pode ser evidenciado 

facilmente nas ideias expostas na teoria Neoclássica da economia, o que denota que há uma 

precificação do bem estar dos indivíduos, mas que também pode ser evidenciada a 

precificação dos danos sociais e ambientais advindos da produção e do consumo 

(MESTELMAN, 1986). 

Vale aqui lembrar que quando ocorreu a II Guerra Mundial a discussão sobre a 

produção e o consumo avançou mais ainda para o âmbito global. Nesse contexto os processos 

de manufatura se tornaram cada vez mais globais, o que elevou os padrões e as formas de 

produzir e comercializar bens e serviços. Na segunda metade do século XX, o Toyotismo 
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transformou o padrão de produção baseado no “Just in case” para um gerenciamento da 

produção orientado para eliminação dos desperdícios e para o “Just in time”. No entanto, se 

faz ainda necessário lembrar que esta visão não trazia o elemento consciência sobre a escassez 

dos recursos naturais em suas premissas. 

Como pode ser visualizado na figura 3, o Lean Production ainda não levava em conta 

a questão de uma produção orientada para preservação do meio ambiente, mas esse novo 

sistema de produção já era um avanço no paradigma da gestão da produção nas empresas para 

a sustentabilidade. Ressalta-se que esse estudo parte de uma visão também economicista para 

entender as decisões gerencias. Assim, pode-se dizer que inicialmente foi aplicado como 

paradigma para decisões a respeito da maximização dos resultados financeiros da firma, o que 

se alcançava pelo controle dos recursos (fatores da produção) de forma racional.  

 

Figura 3 - Evolução para um sistema de produção sustentável 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
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Além disso, também pode ser evidenciada que na perspectiva econômico-financeira 

adotada, o mercado tinha um papel fundamental nas decisões gerenciais, pois se buscava 

entender a relação de oferta e demanda para resolver os problemas de escassez de recursos 

(SMITH, 1991; PIGOU, 1920; COASE, 1960). Nessa mesma linha da história do pensamento 

econômico vale a pena destacar que já em 1920, Pigou (1932) levantava a questão dos custos 

externos causados pela atividade de um agente econômico, ou seja, a presença de 

externalidades negativas na produção de bens e serviços. Pigou (1932) ainda afirmou que era 

papel do Estado regular por meio de tributação as externalidades negativas destas atividades. 

Mais tarde com Coase (1960) surgiu a proposta de lidar com a questão das externalidades 

negativas por meio da propriedade privada e da livre negociação. 

Nesse contexto o problema da sustentabilidade do planeta foi tratado como uma 

equação econômica, o objetivo foi a monetização dos problemas sociais e ambientais. 

Contudo, um problema complexo quanto o das externalidades negativas de um processo de 

produção deve ser tratado numa perspectiva interdisciplinar e sistêmica, principalmente 

porque se torna uma questão urgente da sociedade contemporânea. Como destacam Veiga e 

Cechin (2010, p. 2-3), 

 

Seria possível atribuir um valor à vida humana, aos ecossistemas, ou aos esquemas 

que regulam o clima? Qualquer preço atribuído seria arbitrário, além de 

cientificamente duvidoso. E quando se trata de decisões morais que envolvem o 

futuro da humanidade, a métrica para se comparar valores não pode ser única. Pra se 

comparar lucros, direitos humanos, e perda da biodiversidade, a métrica não pode 

ser a mesma. São valores incomensuráveis. 
 

Portanto, com base numa mudança de foco econômico, a luta contra a escassez dos 

recursos requer um esforço social abrangente para conservar os estoques remanescentes de 

recursos naturais do planeta, além de tornar o seu uso mais inteligente. O grande desafio no 

campo da economia e administração é aumentar consideravelmente a produtividade, com o 

menor uso possível dos recursos não renováveis.  

Como lembra Cavalcanti (2010), os fluxos monetários que circulam em um sistema 

fechado entre famílias e empresas fazem girar apenas o valor de troca. Desse modo, nada mais 

do que bens e serviços de um lado (empresas) e o dinheiro dos consumidores do outro 

(famílias), bem como seu retorno em fatores produtivos e rendimentos, fechando assim um 

fluxo circular entendido como “perfeito”. Como já dito, a natureza é entendida neste sistema 

como uma externalidade. 
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Destaca-se que a partir da formação do Clube de Roma a questão da sustentabilidade 

ganha força, o que se intensifica nas décadas de 1970 e 1980 (BRUNDTLAND, 1987), 

chegando ao século XXI como uma questão de extrema importância na COP 21. Portanto, a 

emergência de reduzir a emissão de gases de efeito estufa advindos das atividades antrópicas, 

além de reduzir o uso de recursos naturais, devem influenciar cada vez mais as decisões sobre 

as atividades de produção e consumo. Sendo que a maior consciência da sociedade com 

respeito ao futuro sustentável do planeta faz com que não só na economia, mas em outras 

áreas como administração, contabilidade, engenharia sejam afetadas em suas premissas 

direcionadoras de práticas e pesquisas.  

Desse modo, um fator impulsionador deste novo paradigma de decisões sobre a 

alocação de recursos de forma consciente é a questão das externalidades negativas oriundas 

das atividades dos agentes econômicos. Essa situação gera pressões externas por uma maior 

preservação do meio ambiente em todos os atores sociais (Estado, consumidores e empresas). 

Não obstante, vale destacar que a discussão proposta aqui não é lidar com os problemas de 

sustentabilidade com base na monetização, mas na internalização no sistema econômico-

produtivo de forma circular. Por outro lado, não podem ser negadas as práticas baseadas nas 

ideias de Pigou (1932) ou Coase (1960), mas que uma perspectiva mais ampla visa expandir a 

discussão para alterar os processos de produção e consumo. Assim, ao internalizar a questão 

do uso dos recursos escassos do planeta no processo, surgem soluções como redução, reuso 

e/ou reciclagem (MACARTHUR, 2012). 

Matopoulos, Barros e Van Der Vorst (2015) e George, Schillebeeckx e Liak (2015) 

salientam que os estudos sobre as relações econômicas devem realizar mais pesquisas para 

tentar resolver questões como o impacto da escassez de recursos sobre a natureza na cadeia de 

abastecimento. Sendo necessário destacar que o problema da escassez dos recursos se torna 

um problema recorrente na gestão das organizações neste início do século XXI, a exemplo das 

crises hídricas em vários países como no Brasil. 

Deste modo, pode-se dizer que o modelo econômico baseado em “extrair, transformar, 

descartar” depende da economia de escala, de materiais de baixo custo e fácil acesso aos bens 

e serviços. Contudo, esse modelo de produção e consumo está atingindo seus limites físicos, 

sendo que perspectivas mais atuais com base em um viés sustentável se tornam alternativas 

atraentes e viáveis para as empresas e para o planeta (MACARTHUR, 2012). Ying e Li-jun 

(2012) dizem que uma economia sustentável refere-se aos termos genéricos para redução, 

reutilização e reciclagem de atividades de tal processo como a produção, circulação e 

consumo. Vale destacar que estas ideias são defendidas no relatório de Ellen MacArthur sobre 
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a economia circular, sendo que essa nova realidade deve contemplar aspectos regenerativos e 

restaurativos dos recursos. Logo, o objetivo é manter os produtos, seus componentes e 

materiais primários em seus mais altos níveis de utilidade e valor por um longo período de 

tempo (ZHU; GENG; LAI, 2010; MACARTHUR, 2012). 

Portanto, uma visão da economia baseada na sustentabilidade consiste em um ciclo de 

desenvolvimento positivo e contínuo que ajude a preservar e aprimorar o Capital Natural. 

Além disso, o foco está em otimizar a utilização de recursos e minimizar os riscos sistêmicos 

de estoques finitos e dos fluxos não renováveis (PARK; SARKIS; WU, 2010). Assim, em 

uma economia sustentável o consumo só ocorre em ciclos biológicos efetivos, sendo que os 

processos naturais da vida regeneram os materiais, ocorrendo através da intervenção humana 

ou sem ela. No ciclo técnico a intervenção humana recupera materiais e recria a ordem em um 

tempo determinado, desde que haja energia suficiente para tal (YING; LI-JUN, 2012; 

MACARTHUR, 2012). Assim, defende-se aqui que o ideal é estabelecer uma relação 

sinérgica entre os ciclos biológicos e técnicos. 

Portanto, ao adotar o viés da internalização das externalidades negativas no processo 

produtivo se faz necessário inicialmente identificar, analisar e depois tratá-las. 

Consequentemente, a ação para a preservação do planeta não passa somente pela monetização 

das externalidades negativas oriundas de processos de produção convencionais, mas sim gerar 

soluções que mitiguem ou eliminem sua existência. Por conseguinte, pode ser verificado que 

o Capital Manufaturado não deve ter uma relação antagônica com o Capital Natural, pelo 

contrário, ao adotar um paradigma de gestão sustentável no processo de produção é possível 

aplicar práticas orientadas para reduzir ou eliminar os impactos à sociedade com o uso do 

LCA e/ou do CP. Logo, pode-se aplicar uma perspectiva de análise da organização que trate 

as externalidades negativas do processo de produção de forma sistêmica, não somente em um 

fluxo end-of-pipe, mas analisando as três dimensões apresentadas pelo triple-botton-line 

(social, econômico e ambiental) dos inputs, do processo de manufatura e dos outputs, 

inclusive no seu fluxo reverso pós-consumo com o descarte, reuso e/ou reciclagem. 

Assim, deve ser ressaltado que a monetização dos problemas ambientais não é a 

melhor solução, deve-se observar as causas dos danos pela utilização dos recursos de forma 

sistêmica e interdisciplinar. Não somente com a tributação (Pigou) ou com a livre negociação 

de certificados que permitem poluir ou usar os recursos naturais (Coase). Além disso, deve-se 

realizar uma análise prévia do processo de produção e consumo, já na fase do planejamento 

dos inputs, além das externalidades negativas posteriores a essa ação. Desse modo, se não for 

adotada uma mudança de perspectiva, os resultados da firma poderão estar comprometidos 
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com a falta dos recursos para qualquer fim no futuro, mesmo com um lucro advindo de uma 

gestão maximizadora no presente. 

Portanto, as empresas devem deixar de pensar o sistema econômico-produtivo de 

forma linear e baseado em uma racionalidade econômico-produtiva, passando assim para um 

sistema circular que trate da preservação do meio ambiente sem a necessária efetivação dos 

processos. Por isso se faz necessário pensar o funcionamento da sociedade e do planeta 

levando em conta sua capacidade de resiliência.  

Em resumo, quanto mais se tratar de forma explícita as externalidades negativas 

procedentes das atividades econômicas como a produção de bens e serviços, maiores serão as 

buscas por soluções que mitiguem ou eliminem os danos sociais e ambientais. Deste modo, a 

adoção de uma perspectiva evolucionista para entender as pressões ambientais, que são 

oriundas da obtenção e alocação de recursos no processo produtivo, auxilia no distanciamento 

de modelos ortodoxos e do mainstream que busca o equilíbrio racional do mercado. 
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3. O AMBIENTE EXTERNO COMO DETERMINANTE DA SOBREVIVÊNCIA 

DAS EMPRESAS 

 

 

Nesta seção são apresentadas as teorias organizacionais denominadas de ambientais, 

sendo que estas são assim chamadas por trazerem proposições a respeito da relação entre 

mudanças externas e a capacidade das empresas de se adaptarem e sobreviverem. Assim, aqui 

são apresentadas a teoria da Contingência, teoria da Ecologia das Populações e teoria 

Evolucionária. Além disso, também são descritas as principais diferenças entre estas teorias e 

os motivos que levaram a aplicação nesta pesquisa da teoria Evolucionaria para compreender 

a dinâmica das empresas para atender as demandas sociais relativas à preservação do meio 

ambiente. 

 

 

3.1 As decisões racionais dos gestores e a evolução das organizações  

 

Como pôde ser visto na seção anterior uma evolução no sistema econômico-produtivo 

levou à uma maior preocupação com a utilização dos recursos. Neste contexto pode-se dizer 

que a preservação da natureza se tornou um fator importante nas decisões gerenciais. Para 

tanto, um ponto importante nesse processo de decisão para alocar recursos está na 

incapacidade de controlar todos os fatores de produção. Além disso, os gestores devem levar 

em conta que uma decisão racional orientada por um ambiente de previsibilidade não deve ser 

uma constante no longo prazo.  

Portanto, uma racionalidade ilimitada adotada por gestores em suas decisões pode 

gerar atividades onerosas para readequar a organização às sucessivas eventualidades oriundas 

da imprevisibilidade de um processo. Assim sendo, ao tratar da dinâmica das organizações ao 

longo do tempo pode-se dizer que diversos eventos influenciam a forma de pensar dos 

gestores. Sendo que eventos como crises hídricas, longos períodos de seca, ou ainda outros 

que podem estar ligados a problemas ambientais levam ao questionamento sobre a capacidade 

dos gestores em alocar com eficácia os recursos que são escassos.  

Conceição (2007) lembra que as estruturas organizacionais, ou seja, as instituições, 

quando muito concretizam suas atividades via mercado de acordo com o que foi determinado 

pelas estruturas predominantes. Assim, ao aceitar como orientação para decisões somente os 

modelos de organizações que foram validados pelo mercado, são ignorados os mecanismos 
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reais de alocação de recursos como a própria natureza e a sua capacidade de resiliência 

(HENDERSON, 1995; COMMONS, 1995; BECK, 2011).  

Não obstante, essa realidade de racionalidade ilimitada pode ser uma constante quando 

somente fatores como insumos, lucros e clientes são levados em conta nas decisões dos 

gestores. Por outro lado, os gestores são levados cada vez mais a integrar em suas decisões 

demandas sociais como o emprego e a preservação do meio ambiente. Um exemplo deste fato 

está na mudança que muitas empresas tiveram que promover para obedecer à legislação sobre 

os resíduos presente na nova PNRS (Politica Nacional de Resíduos Sólidos) do Brasil 

(BRASIL, 2010). 

Portanto, apesar da visão do controle do mercado sobre os recursos, há uma 

pressuposição de que as instituições possam reduzir os custos de transação por minimizarem 

as incertezas, assim facilitando o processo de decisão dos gestores. Entretanto, com relação 

aos custos de transação, esses dependem das instituições, que dependem por sua vez de um 

sistema legal, sistema político, sistema educacional, cultural, entre outros fatores presentes no 

ambiente externo às organizações (LAWRENCE; LORCH, 1967; COASE, 1998; 

WILLIAMSON, 2000; BLIND; PYKA, 2014). Consequentemente, pode-se dizer que a 

complexidade de um sistema econômico-produtivo deve ser analisada com base em uma 

perspectiva evolutiva onde os recursos são disputados em meio à dinâmica social. 

Desse modo, ao levar em conta essa dinâmica social pode-se inferir que as instituições 

não são mecanismos de otimização de eficiência alocativa, o que realmente surge somente por 

meio de um processo dinâmico e contínuo. Além disso, com base nessa realidade surgem 

evidências de que esse processo se torna relativamente incerto e indissociável de mudanças 

tecnológicas e sociais (NELSON, 1995; CONCEIÇÃO, 2007; BRAUNERHJELM; 

SVENSSON, 2014). Como salienta Conceição (2007) a própria noção de otimização é 

incoerente devido a gama de possibilidades que não podem ser definidas ou previstas. 

Corroborando essa ideia Simon (1956) já tinha assinalado que há um limite da capacidade 

humana para lidar com a formulação e resolução de problemas. Portanto, o motivo desta 

racionalidade limitada é a complexidade da realidade interna de uma organização e do 

ambiente externo que, por conseguinte, também a aflige. 

Uma forma de analisar a atividade de alocar recursos pelos gestores é pela perspectiva 

da teoria Evolucionária, sendo ela reconhecida pelos pressupostos apresentados na teoria 

institucional. Como destacaram Nelson e Winter (2005), Conceição (2007) e Hodgson (2007), 

a teoria Institucional, aqui entendida como precursora e equivalente à teoria Evolucionária, se 

apresenta como um campo analítico heterodoxo diferente do mainstream Neoclássico. As 
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teorias Institucionais têm origem nos autores Thorstein Veblen (1898), John Commons (1934) 

e Wesley Mitchel (1937) que analisaram a importância das instituições de forma descritiva. 

Veblen (1989) destacou que a evolução das instituições está diretamente associada ao 

processo de causação circular. Assim, o que determina que os institucionalistas são 

evolucionários é sua oposição em pensar a economia sob a perspectiva de um equilíbrio ou 

ajustamento marginal. Samuels (1995) afirma que a utilização da denominação 

institucionalista não prejudica o termo evolucionário. Como evidência deste fato pode-se 

perceber em Hodson (1993), que o mesmo descreve Veblen como um evolucionário. 

Além disso, vale destacar que os teóricos evolucionários se opõem aos pressupostos de 

equilíbrio, otimização e racionalidade ilimitada, tais quais os teóricos institucionalistas. Sendo 

necessário reforçar que os três pilares de sustentação dos modelos ortodoxos da firma são: i) 

objetivos maximizadores relacionados à performance da firma (lucro ou valor presente); ii) 

conjunto de coisa que a firma sabe fazer (rotinas); iii) escolha otimizadora de forma racional 

com base no mercado (racionalidade ilimitada).  

Como assevera Knight (2012), um aspecto que deve ser levado em conta com relação 

às decisões gerenciais é a impossibilidade de se calcular os fatores de produção de forma 

controlável e correta para decidir o que deve ser feito no futuro. Como já visto na seção 2, 

principalmente quando se trata da preservação do meio ambiente ou da saúde de uma 

população é impossível estabelecer valores ao incomensurável (COMMONS, 1995; VEIGA; 

CECHIN, 2010). Portanto, não é possível falar em racionalidade ilimitada nas decisões de 

produção e consumo, assim o que é apropriado ou não em termos de valoração de um sistema 

produtivo em muitos casos só é revelado pelos acontecimentos ao longo do tempo. Cabe 

destacar que essa valoração não necessariamente deve estar ligada a valores monetários, 

apesar de que está é uma métrica que pode ser entendida nas negociações entre os diversos 

atores sociais. 

Um exemplo deste fato relacionado a demandas sociais e as decisões econômico-

produtivas pode ser constatado na pressão causada por diversos organismos nacionais e 

internacionais para redução da temperatura média do planeta para 2 graus centigrados. Essa 

discussão foi promovida também na Conferência do Clima em Paris, em 2015, onde diversos 

países aceitaram adotar atividades que influenciavam diretamente nas suas economias para a 

redução na emissão dos gases de efeito estufa. Essa discussão leva, por exemplo, a decisões 

sobre como produzir com base na redução no uso de insumos oriundos do carvão e do 

petróleo. 
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Alchian (1950) já tinha defendido a mesma linha de raciocínio de Knight (2012), pois 

ele afirmou que há o fator incerteza no processo de decisão dos agentes econômicos. Deste 

modo, ao dar ênfase aos mecanismos racionais de mercado, numa relação simples de 

transação baseada na visão do ótimo de Pareto (PRESCOTT; TOWNSEND, 1984; 

FLEISCHER, 2003), esquece-se da realidade na obtenção e alocação de recursos pelos 

agentes. Ou seja, não se leva em conta o pragmatismo do mundo real, onde os recursos não 

estão disponíveis nem na mesma quantidade, nem em mesmo valor para todos (NELSON; 

WINTER, 2005; KNIGHT, 2012).  

Além disso, é preciso destacar novamente as ideias de Simon (1956) sobre a 

racionalidade humana ser limitada, sendo que do mesmo modo as firmas não podem 

maximizar todo o conjunto de alternativas possíveis em suas decisões (NELSON; WINTER, 

2005; ABATECOLA, 2014). Conceição (2007) expõe que a negação em pensar a economia 

em torno da noção de equilíbrio ou ajustamento marginal reforça a relevância do processo de 

mudança. Essa é uma realidade de competição descrita como Schumpeteriana, onde a 

diversidade das características e das experiências das firmas contribui para o desenvolvimento 

da sociedade. Essa realidade possibilita a interação cumulativa da diversidade com a estrutura 

produtiva, além da possibilidade da ocorrência de novas combinações produtivas, ou seja, 

capacidade de evoluir ou inovar. (SCHUMPETER, 1934, NELSON; WINTER, 2005; 

DOLFSMA; VAN DER VELDE, 2014; BRAUNERHJELM; SVENSSON, 2014).  

Deste modo, deve ser destacado aqui que a teoria Evolucionária inclui em sua 

perspectiva a preocupação com os processos de mudança de longo prazo que as instituições 

sofrem. Assim, o estudo da teoria Evolucionária adota a ideia de que a evolução de uma 

estrutura social é o resultado do processo de interação e seleção natural das instituições 

(VEBLEN, 1898; HANNAN FREEMAN, 1977; NELSON; WINTER, 2005). Para tanto, um 

ponto importante no raciocínio sobre a evolução e seleção das organizações é o resgate dos 

aspectos essenciais da concorrência Schumpeteriana (SCHUMPETER, 1934; NELSON; 

WINTER, 2005).  

Portanto, ao analisar a interação entre macroambiente e o ambiente de produção e 

consumo – microambiente, parte-se do princípio de que a mudança é uma constante na 

sociedade e nas instituições. Além disso, pode-se dizer que é através destas mudanças que 

ocorrem pressões no sistema social oriundos da permanente tensão entre ruptura e 

regularidade para atender as diversas demandas da sociedade. Essa volatilidade no sistema 

social faz com que seja necessária a constante reavaliação das rotinas institucionalizadas nas 

organizações (HODGSON, 1995; BECKER, 2004; WITT, 2008). Não obstante, a perspectiva 
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da seleção natural, numa visão Darwiniana de evolução, defende que as instituições precisam 

da habilidade de sobreviver e de se desenvolverem. O que leva ao estudo da genética 

organizacional.  

Nesta perspectiva de genética das organizações deve ser adotada a ideia de que as 

características organizacionais podem ser transmitidas ao longo do tempo, inclusive a 

habilidade de transformar insumos e auferir lucros. Vale destacar aqui que os aspectos 

relacionados à transmissibilidade das características de uma organização podem ser 

evidenciados na sua capacidade de replicar rotinas. Cabe ainda ser explicado aqui que as 

instituições são constituídas de rotinas, sendo estas responsáveis pelo funcionamento e 

identidade de uma organização pela forma com que elas constituem suas estruturas. 

Com base nesta relação entre escolha de rotinas e desenvolvimento de estruturas 

organizacionais, pôde ser evidenciada na seção 2 uma evolução dos sistemas produtivos que 

desenvolveram novas rotinas para incorporar as demandas sociais relativas à preservação do 

meio ambiente. Assim, mudanças no sistema produtivo levaram à execução de novas rotinas 

que não se preocupavam somente com a racionalização do trabalho, mas com a análise do 

ciclo de vida dos produtos (LCA) e a redução, a reutilização e a reciclagem de insumos 

(Cleaner Production). 

Para um melhor entendimento sobre o que são rotinas nas organizações, segue a 

descrição de Nelson e Winter (2005), que denominam todos os comportamentos que são 

regulares e previsíveis dentro da organização como rotinas. Contudo, essas rotinas 

institucionalizadas garantem uma situação de previsibilidade enquanto os fatores e os agentes 

envolvidos permanecerem nas mesmas condições. Vários pesquisadores descrevem a rotina 

como equiparada ao gene, esta inclusive como a unidade de análise na teoria Evolucionária 

(NELSON; WINTER, 2005; HODGSON, 2013).  

Portanto, as rotinas funcionam como memorias institucionais e podem ser de dois 

tipos: rotinas técnicas e de procedimentos. A primeira está relacionada com decisões sobre 

como produzir coisas. Já a segunda com decisões sobre as atividades cotidianas, como demitir 

ou contratar alguém (NELSON; WINTER, 2005; WITT, 2008). Embora as rotinas que 

governam o comportamento a qualquer momento sejam dadas daquele momento, as 

características das rotinas vigentes podem ser entendidas com referência ao processo 

evolucionário que as moldou (BECKER, 2004; NELSON; WINTER, 2005). Não obstante, 

apesar do domínio de certo repertório de rotinas, que também restringem o comportamento 

das firmas, estas utilizam somente uma pequena fração de suas opções. 
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Arrow e Hahn (1971) disseram que o conjunto de possibilidades de produção é a 

descrição do estado de conhecimento de uma firma sobre as possibilidades de transformar 

insumos em bens. Nelson e Winter (2005) definiram o conjunto produtivo da firma como 

combinações de insumo-produto alcançáveis em todos os níveis e combinações possíveis de 

atividades conhecidas pela firma. Assim, com base nesse conjunto de possibilidades para 

produzir um bem ou um serviço pode-se afirmar que um nível de eficiência apresentado por 

uma organização pode servir de benchmark, o que faz com que as demais firmas a mimetizem 

conduzindo-as ao isomorfismo (NELSON; DOSI, 1994). 

Nelson e Winter (2005) afirmam que a cópia perfeita de um sistema produtivo é 

possível nos modelos evolucionários, sendo que para tal situação basta desempenhar rotinas 

idênticas às organizações a que se quer copiar. Contudo, estes autores também destacam que a 

inovação é uma mudança de rotinas, semelhante à visão de inovação Schumpeteriana. Desse 

modo, com base na seleção e imitação de rotinas, a teoria Evolucionária explica o 

isomorfismo ou a inércia na adoção de práticas de produção (HODGSON, 1994; BECKER, 

2004; NELSON; WINTER, 2005; CONCEIÇÃO, 2007).  

Além disso, quando se trata da seleção de modelos organizacionais com maior 

predisposição para sobreviver, se faz necessário dizer que padrões diferenciados de 

sobrevivência de uma população de organizações podem produzir mudanças nos agregados da 

sociedade (ALDRICH; PFEFFER, 1976; HANNAN; FREEMAN, 1977; DONALDSON, 

1995). Como exemplos dessa condição de mudança podem ser citados a situação irreversível 

oriunda do processo de industrialização da primeira Revolução Industrial, como a máquina a 

vapor, bem como do incremento de tecnologias no fim do século XX como a internet. 

Consequentemente, destaca-se que a evolução das estruturas sociais é representada por 

um processo de seleção natural de instituições e rotinas (VEBLEN, 1898; NELSON; 

WINTER, 2005; HODGSON, 2007; WITT, 2008). Assim, pode-se dizer que a teoria 

Evolucionária está baseada no conceito evolucionário de Charles Darwin, onde a interação 

com o ambiente proporciona oportunidades e ameaças a um estado institucionalizado 

(HODGSON, 2010). Deste modo, a sobrevivência de uma organização não está em ser a mais 

forte, mas em ter uma estrutura organizacional que se adeque as condições ambientais e uma 

maior capacidade de adaptação às mudanças. 

Destaca-se que a unidade de análise para a compreensão da alocação de recursos não é 

a firma, mas as rotinas institucionalizadas e que se tornam a principal evidência física das 

instituições (COHEN; BACDAYAN, 1994; WILLIAMSON, 2000; BECKER, 2004). Assim, 

ao analisar as rotinas de uma organização pode-se compreender como foram as decisões sobre 
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a alocação de recursos e a composição de sua estrutura organizacional. Essa é uma análise que 

pode ser feita das partes para o todo, das rotinas para a estrutura, ou de forma inversa. Essa 

última forma de análise pode ser evidenciada na teoria da Ecologia das Populações 

Organizacionais onde quem determina as rotinas das empresas sobreviventes ao ambiente 

externo são as espécies e o ecossistema em que estiverem inseridas (HANNAM; FREEMAN, 

1984).  

Assim, as decisões sobre a alocação de recursos com base na teoria Evolucionária 

devem estar centradas nas reais demandas sociais e na concepção da economia como um 

sistema aberto em evolução no tempo e sujeito à causação cumulativa. Essa causação é 

estudada na teoria Evolucionária através do conceito de Path Dependence (HODGSON, 

1994; BERNARDI, 2012; CECERE et al., 2014). Do mesmo modo, se faz necessário 

pressupor que a análise sobre as rotinas deve levar em conta reconhecer que o ambiente 

econômico envolve disputas, antagonismos, conflitos e incertezas (ALCHIAN, 1950; 

WILLIAMSON, 2000; KNIGHT, 2012).  

O conceito de Path Dependence é representado por um modelo de causalidade social 

que é dependente da trajetória histórica de um agente ou ator social (BERNARDI, 2012). 

Portanto, o Path Dependence se apresenta como uma ferramenta de análise para os 

pesquisadores evolucionários, sendo utilizada para compreender o valor de sequências 

temporais e do desenvolvimento de eventos e processos sociais de forma cumulativa, pois este 

é um sistema baseado na causalidade histórica (HALL; TAYLOR, 1996; BERNARDI, 2012; 

CECERE, 2014).  

Então, vale explicitar que se adota aqui a perspectiva de que ocorrem mudanças 

substanciais no ambiente externo que alteram as atividades das firmas e, consequentemente, 

as suas capacidades de obter resultados ou mesmo sobreviver. No entanto, um ponto que 

merece destaque é a ação de muitas firmas em adotar um modelo que pode ser caracterizado 

como de sucesso, pois foi institucionalizado por condições ambientais ou poder de barganha 

nas transações entre os agentes econômicos sob uma perspectiva Porteriana (PORTER, 2008). 

Além disso, se faz necessário lembrar que as firmas possuem um repertório de rotinas, 

mas que também a busca de novas rotinas, ou arranjos organizacionais, determina o papel 

ativo do gestor na eficácia da organização (FELDMAN, 2000). De tal modo como se dá na 

teoria da Contingência proposta por Laurence e Lorsch (1967), sendo necessário explicitar 

que este processo na teoria Evolucionária é entendido como estocástico, e não de forma 

controlada como os contingencialistas defendem. Vale destacar que essa ideia é explorada no 

item 3.2 desta seção. 
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3.2 As teorias denominadas de ambientais 

 

 Para tratar da dinâmica entre organizações e ambiente externo em estudos 

organizacionais geralmente são usadas às chamadas teorias ambientais (CLEGG; HARDY; 

NORD, 1996). Estas teorias são assim denominadas porque apresentam em seus pressupostos 

questões relativas ao comportamento das organizações dado influências de fatores externos.  

As teorias ambientais mais evidenciadas nos estudos organizacionais são a teoria da 

Contingência (BURNS; STALKER, 1961; CHANDLER, 1962; LAWRENCE; LORSCH, 

1967; ALDRICH & PFFEFER, 1976), e a teoria da Ecologia das populações Organizacionais 

(FREEMAN; HANNAN, 1977; DONALDSOM, 1995; SWAMINATHAN, 1996; BAUM, 

1999; CUNHA, 1999). No entanto, como Hodgson e Lamberg (2016) expuseram, a teoria 

Evolucionária apesar de ser baseada em discussões na área da economia tem sido muito 

utilizada nas pesquisas sobre gerenciamento e inovação nas últimas décadas. 

Assim, a utilização das teorias denominadas de ambientais auxiliam na compreensão 

da interação entre ambiente organizacional interno e as pressões do ambiente externo. Não 

obstante, entender a diferença entre essas teorias ajuda a compreender melhor a escolha sobre 

a utilização da teoria Evolucionária neste estudo sobre a dinâmica das organizações. No 

quadro 1 são expostas as principais diferenças entre as teorias ambientais apresentadas nessa 

pesquisa.  

Deste modo, como apresentado no quadro 1 e observado nos pressupostos da teoria da 

Contingência, não há limitações para o gestor na determinação da melhor forma de 

organização. Em algumas situações há a suposição de que a estratégia das organizações é 

contingenciada pelos fatores externos, mas não há uma prescrição de que ocorra limitação 

para a ação dos gestores em alterar suas estruturas organizacionais com base na 

disponibilidade de recursos. Assim, os gestores com base nessa teoria possuem a capacidade 

de levar as organizações de formas inadequadas para adequadas de acordo com suas escolhas 

estratégicas (BURNS; STALKER, 1961; CHANDLER, 1962; LAWRENCE; LORSCH, 

1967). 

Laurence e Lorsch (1967) ainda determinaram que a taxa de mudança ambiental afeta 

a diferenciação e a integração das organizações, sendo que o gestor atua de forma ativa e 

independente para adequar a estrutura da organização. A ideia central na teoria da 
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Contingência é que as tarefas de baixa incerteza são desenvolvidas eficazmente por meio de 

uma hierarquia centralizada (CLEGG; HARDY; NORD, 1996; DONALDSON, 1999). Além 

disso, a evolução da tecnologia funciona como um fator impulsionador em direção de um 

estilo orgânico de administração (CHANDLER, 1962; BURNS; STALKER, 1961). 

 

Quadro 1 - Teorias ambientais da administração 

 

Teoria Pressuposto Básico Autores 

Teoria da 

Contingência 

Baseada em dois aspectos:  

i) a diferenciação dos tipos de 

organizações;  

ii) a integração, que prescreve que as 

áreas funcionais atuem de forma 

coordenada para o alcance dos objetivos 

organizacionais. 

BURNS; STALKER (1961); 

CHANDLER, (1962); LAWRENCE; 

LORSCH (1967); ALDRICH & 

PFFEFER (1976); DIMAGGIO; 

POWELL (1983); 

Teoria 

Ecologia da 

População 

Organizacional 

As influências do ambiente e da 

racionalidade organizacional diluem-se na 

racionalidade populacional das 

organizações (inércia e isomorfismo). 

HANNAN; FREEMAN (1977); 

HANNANN & FREEMAN (1984); 

CARROLL (1993); BAUM (1999); 

CUNHA (1999). 

Teoria 

Evolucionária 

Dois aspectos importantes: 

i) i) O ambiente é fator determinante na 

sobrevivência e evolução das 

organizações, mas os gestores possuem, 

quando possível, capacidade para 

recombinar os recursos.  

ii) ii) É negada a racionalidade ilimitada nos 

processos decisórios. 

VEBLEN (1898); HODGSON 

(1997); HODGSON (2007); 

CONCEIÇÃO (2007);  DOLFSMA; 

LEYDESDORFF (2010); 

HODGSON; KNUDSEN (2012); 

NELSON (1995); NELSON; 

WINTER (2005); PELIKAN (2011); 

PELIKAN (2012); HODGSON 

(2013); STOELHORST (2014). 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

Na visão contingencial as organizações podem adotar diversas estruturas e modelos 

para maximizar seus objetivos, sendo esta situação conhecida como equifinalidade 

(BERTALANFFY, 1968; LAURENCE; LORSCH, 1967). Como visto em Chandler (1962) as 

estratégias são responsáveis por determinar formas organizacionais diversas, sendo que o 

conceito de equifinalidade defendido na teoria da Contingência rejeita o fato de existir uma 

visão de isomorfismo das organizações. Além disso, outros fatores que contingenciam as 

organizações são tamanho, idade, incerteza com relação às tarefas e a própria tecnologia já 

citada aqui (CLEGG; HARDY; NORD, 1996; CHANDLER, 1962).  

Da mesma forma que a perspectiva contingencial não leva em conta o problema do 

isomorfismo das organizações, também foi percebido que a inércia não é prevista nesta teoria 

(ALDRICH; PFEFFER, 1976; HANNAN; FREEMAN, 1984). Portanto, o gestor não é 

limitado por pressões inerciais quando busca a adequação das estruturas organizacionais. Não 
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obstante, destaca-se que as pressões que promovem a inércia de uma organização podem ser 

internas ou externas. Aldrich e Pfeffer (1976) explicaram que as pressões inerciais internas 

podem estar relacionadas aos investimentos em fábricas, equipamentos, profissionais 

especializados, assimetria informacional dos agentes que decidem, políticas internas e a 

cultura organizacional. Já as pressões externas podem ser compreendidas pelas barreiras 

legais ou fiscais dos mercados, informações do ambiente externo, legitimidade da organização 

para com o ambiente e escolhas estratégicas. 

Consequentemente, reforça-se que por diversas vezes foi identificado uma visão 

determinística nesta teoria onde o gestor é possuidor de capacidades para alocar recursos que 

conduz a estrutura organizacional a maximizar seus resultados (EFFERIN; HOPPER, 2007; 

HEWEGE, 2012). Essa perspectiva é análoga à visão ortodoxa das teorias econômicas 

centradas na visão de equilíbrio dos fatores endógenos e exógenos à organização. Além disso, 

pode-se dizer que essa teoria carrega em seu bojo uma racionalidade ilimitada como proposta 

paradigmática. 

Portanto, a teoria da Contingência descreve o gestor como responsável pela adequação 

da estrutura organizacional, sendo o mesmo dotado de uma racionalidade ilimitada para tomar 

decisões. Contudo, essa visão adaptativa contingencial pode onerar sobremaneira os custos 

organizacionais, pois para manter sempre adequada uma estrutura devem-se fazer aportes 

constantes de recursos dos mais diversos tipos, que nem sempre estão disponíveis ou poderão 

trazer os resultados esperados. Este último aspecto se torna um paradoxo nas ideias propostas 

pelos teóricos contingenciais porque os custos inesperados podem comprometer os resultados 

positivos de uma empresa (HEWEGE, 2012). 

Assim, as críticas à teoria da Contingência se originam dos aspectos constituintes de 

seu próprio paradigma como o determinismo da ação gerencial e a adaptação racional de 

forma funcionalista (CLEGG; HARDY; NORD, 1996; WEILL; OLSON, 1989; EFFERIN; 

HOPPER, 2012). Aliás, não são levados em conta os conflitos de ordem prática para esta 

adequação como os expostos na teoria dos Custos de Transação (WILLIAMSON, 1979; 

ASTLEY; VAN DE VEN, 1983), nem mesmo as já citadas pressões inerciais (CUNHA, 

1999; DONALDSON; 1995; ALDRICH; PFEFFER, 1976). 

Com relação à teoria da Ecologia das Populações Organizacionais vale destacar que 

ela se opõe a muitos dos pressupostos da teoria da Contingência. A visão sobre o gestor na 

teoria da Ecologia é de que este agente assume uma atitude passiva diante das demandas do 

ambiente externo (DONALDSON, 1995; ROBALO, 1995; AMBURGEY; RAO, 1996). 

Sendo que isto ocorre devido às pressões inerciais que impedem qualquer ação proativa, 
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principalmente quando analisada sua ação individualmente, pois a condição de sobrevivência 

ou não da firma está vinculada a da espécie a que ela faz parte (HANNAN; FREEMAN, 

1977; HANNAN; FREEMAN, 1984; SWAMINATHAN, 1996).  

Portanto, na teoria da Ecologia das Populações organizacionais, como descrevem 

Hannan e Freeman (1977), existe uma relação entre mudança e inércia que representa um 

processo de seleção que determina a sobrevivência das organizações. Cabe destacar que a 

adaptação na visão da teoria da Ecologia das Populações Organizacionais é virtualmente 

impossível devido a uma série de forças que levam à inércia (HANNAN; FREEMAN, 1984; 

SWAMINATHAN, 1996; BAUM, 1999). Essa situação de inércia evidenciada em uma 

organização pode ser descrita como um processo de seleção natural, mas este mesmo aspecto 

presente nesta teoria faz com seja questionada a capacidade das organizações de evoluir.  

Aldrich e Pfeffer (1976), Hannan e Freeman (1984), Nelson e Winter (2005) e 

Hodgson (2013) expuseram a existência dos três estágios para a seleção das organizações 

como ocorre nas teorias reconhecidas como Darwinistas. O primeiro estágio refere-se à 

variação das formas organizacionais conduzidas em função das pressões ambientais. O 

segundo estágio é representado pela seleção, o qual somente algumas formas organizacionais 

se ajustam ao ambiente. O terceiro e último estágio é o da retenção, em que as formas 

selecionadas são preservadas, duplicadas e reproduzidas. 

Deste modo, pode-se dizer que na teoria da Ecologia das Populações Organizacionais 

esta evolução pela seleção não é possível por conta da incapacidade das organizações de 

variar suas estruturas por conta dos fatores inerciais. Por outro lado, na teoria Evolucionária 

os estágios de variação, seleção e retenção são resultantes das escolhas estratégicas dos 

agentes organizacionais, sendo que estes possuem um papel mais ativo para determinar novas 

rotinas (SCHUMPETER, 1934; HODGSON, 1997; NELSON; WINTER, 2002; WITT, 

2008). Deste modo, embora a capacidade do gestor de alterar rotinas e estruturas seja 

evidenciada, o estudo da inércia se torna uma rica fonte de informações para a escolha entre 

um modelo de adaptação e um de seleção (ROBALO, 1995; BAUM, 1999). Destaca-se ainda 

que os conceitos relacionados a seleção são contrários a adaptação defendida pela teoria da 

Contingência (LAURENCE; LORSCH, 1967).  

Um ponto que precisa ser explicado aqui é que a perspectiva da teoria da Ecologia não 

nega a importância do papel do gestor nos resultados da organização, mas ressalta o aspecto 

de que a influência do ambiente e a racionalidade organizacional diluem-se na racionalidade 

populacional das organizações (CLEGG; HARDY; NORD, 1996). Nesse contexto pode-se 

fazer uma analogia as rotinas institucionalizadas da teoria Evolucionária, com o devido 
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cuidado de que a inércia organizacional não é defendida nesta teoria como na teoria da 

Ecologia uma vez que se resgata uma realidade baseada na concorrência Schumpeteriana.  

Logo, com base no que já foi exposto pode-se dizer que quanto mais fortes forem as 

pressões inerciais, menor será a capacidade de flexibilizar a estrutura e rotinas organizacionais 

para a adaptação e/ou evolução. O que justifica a seleção pelo ambiente das organizações 

sobreviventes (BAUM; POWEL, 1995; HEINE; RINDFLEISCH, 2013). Assim, partindo da 

ideia de que os recursos que sustentam uma organização são finitos, pode-se dizer que as 

populações de organizações veem sua capacidade de se expandir limitada. Aliás, a 

competição pelos recursos é necessária para que uma organização sobreviva, sendo que a 

capacidade de adaptar a estrutura ou a rotina da organização estará sujeito à evolução com 

base numa seleção sistemática do ambiente.  

Além disso, pode-se afirmar que na perspectiva de seleção, os altos níveis de 

adaptabilidade surgem muitas vezes de resultados evolucionários particulares e específicos 

(HANNAN; FREEMAN, 1977; CARROLL, 1993; HODGSON, 2013; ABATECOLA, 2014). 

Outro aspecto que pode ser acrescentado a esta análise são os mecanismos de busca propostos 

na teoria Evolucionária (NELSON; WINTER, 2005; WITT, 2008). No entanto, não se deve 

esquecer que as capacidades organizacionais estarão diretamente relacionadas à racionalidade 

limitada de seus agentes e da estrutura organizacional como um todo (HANNAN; 

FREEMAN, 1984). Portanto, a competição também funciona como um mecanismo que 

conduz ao isomorfismo, pois surge a partir da adaptação intencional das organizações às 

restrições comuns que elas enfrentam ou porque as não-isomórficas são excluídas.  

Assim, a perspectiva da inércia e do isomorfismo é adequada em ambientes estáveis e 

previsíveis, o que não acontece com muitas empresas que competem em um ambiente 

globalizado, com intensa evolução tecnológica, ou ainda grande pressão para atender 

demandas sócias como as relativas à preservação do meio ambiente. De tal modo, a proposta 

de uma teoria Evolucionária para analisar as organizações se torna uma alternativa útil às 

teorias da Contingência e teoria da Ecologia das Populações Organizacionais, pois seus 

pressupostos não defendem o determinismo contingencial, nem a inércia das populações 

respectivamente. A teoria Evolucionária propõe uma análise longitudinal que baseada no Path 

Dependence possibilita identificar capacidades evolutivas nas estruturas e rotinas 

organizacionais (DOBUSCH; KAPELLER; 2009; HEINE; RINDFLEISCH; 2013; CECERE; 

2014).  

Portanto, a teoria Evolucionária auxilia na compreensão das escolhas das rotinas 

organizacionais e o impacto que este processo pode causar na sobrevivência ou não de uma 
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organização. Cabe lembrar que nem todas as empresas estarão preparadas ou conscientes a 

respeito de mudanças ou pressões do ambiente externo, o que leva a inércia organizacional e, 

consequentemente, a entropia do sistema desta organização. Logo, justifica-se novamente que 

a unidade de análise para a compreensão da alocação de recursos não é a firma, mas as rotinas 

selecionadas e institucionalizadas que se tornam a principal evidência física das formas 

organizacionais (WILLIAMSON, 2000; BECKER, 2004).  

No quadro 2 são apresentadas as formas como as rotinas foram descritas por cada 

teoria ambiental aqui apresentada. 

 

Quadro 2 - Perspectiva sobre a rotina pelas teorias ambientais 

 

Teoria Rotina Autores 

Teoria da 

Contingência 

As instituições na figura dos 

gestores determinam as rotinas com 

base em uma racionalidade 

ilimitada, que serve para determinar 

o seu equilíbrio. 

SAMUELS, 1995; BURNS; 

STALKER, 1961; CHANDLER, 

1962; LAURENCE; LORSCH, 

1967; HEWEGE, 2012 

Teoria da 

Ecologia das 

Populações 

Organizacionais 

Quem determina as rotinas são as 

populações e o ecossistema em que 

estiverem inseridas. 

HANNAN; FREEMAN (1977); 

HANNAN; FREEMAN (1984); 

CARROLL (1993); 

DONALDSOM, 1995; 

SWAMINATHAN, 1996; BAUM 

(1999); CUNHA (1999). 

Teoria 

Evolucionária 

das organizações 

As rotinas podem ser isomórficas 

seguindo rotinas institucionalizadas 

ou emergentes (evolucionárias). A 

adoção das rotinas resulta de um 

processo dinâmico entre 

organizações e o ambiente externo. 

BECKER (2001); HODGSON 

(2003); BECKER (2004); 

NELSON; WINTER (2005); WITT 

(2008). 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

Com base nesta descrição sobre rotinas e a sobrevivência das organizações ressalta-se 

que o diálogo nesta pesquisa está relacionado à tendência ou não das organizações fugirem de 

suas formas originais, o que indicaria a fuga de um comportamento voltado para o 

isomorfismo. Assim, novamente destaca-se que a rotina foi usada como unidade de análise 

para entender a tendência ao mimetismo (isomorfismo) ou se as organizações tendem a criar 

novas rotinas que emergem estimuladas por mudanças no ambiente externo. 

Vale destacar que a teoria Evolucionária aqui adotada como lente para entender a 

dinâmica das organizações foi selecionada por sua capacidade de explicação do fenômeno de 

pesquisa. Portanto, para compreender o contexto em que se dá a análise desta pesquisa pode-
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se afirmar que as atividades relacionadas ao sistema econômico-produtivo se estabelecem 

muitas vezes como um acordo universal e naturalizado, que faz com que estados 

institucionalizados prevaleçam ante as pressões ambientais ou os anseios coletivos. Sendo 

assim, as necessidades e desejos individuais são valorados acima dos prejuízos que podem 

surgir do processo de produção e consumo. Contudo, um novo elemento deve ser inserido 

nesse contexto que é a pressão pela preservação do meio ambiente que se mostra muito 

presente neste início do século XXI (MATOS et al., 2011; BECK, 2011).  

Além disso, pode-se dizer que a posse e a transformação de recursos naturais, como o 

uso de matérias-primas no processo de produção, podem favorecer o desperdício e levar a 

privação de recursos para a atividade humana futura. Essa situação pôde ser percebida na 

seção 2 quando se descreveu a evolução da administração da produção. Deste modo, a 

utilização inconsequente dos recursos para a produção de bens e serviços é evidenciada na 

forma como as instituições, pública e privada, exploram os recursos em progressão 

infinitamente superior à capacidade de regeneração do planeta (LEITE; SILVA, 2012).  

Portanto, um sistema econômico-produtivo irresponsável cria uma lógica futura 

perversa para todos. Isso se dá porque esta condição poderá gerar um passivo socioambiental 

por conta de decisões como a de extrair e utilizar os recursos naturais baseada em uma visão 

hedonista de curto prazo. Assim, ao inserir a pressão pelo atendimento das demandas sociais 

relativas à preservação do meio ambiente na discussão sobre o sistema econômico-produtivo 

estabelece-se aqui um viés para a argumentação deste estudo. 

 

 

3.3 Teoria Evolucionária para análise organizacional 

 

Como visto até aqui a interação entre as organizações e o ambiente externo determina 

a capacidade de sobreviver de uma organização. Destaca-se que numa visão evolucionista os 

organismos vivos não se adaptam ao ambiente, eles evoluem ou se extinguem (HANNAN; 

FREEMAN, 1977; HANNAN; FREEMAN, 1984; NELSON; WINTER, 2005). Não obstante, 

as organizações também possuem uma necessidade de sobrevivência análoga aos organismos 

vivos. Sendo que essa busca pela sobrevivência se dá em um ambiente cada vez mais 

complexo devido às diversas mudanças ambientais oriundas de avanços tecnológicos, uma 

maior competição global pelos recursos, além de uma maior exigência pelo atendimento de 

demandas sociais relativas à preservação do meio ambiente.  
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Deste modo, a utilização dos conceitos biológicos como metáfora para os estudos 

organizacionais auxiliam no entendimento e discussão de eventos como a capacidade de 

transferência de características ou a mutação e extinção de Firmas.  

As teorias que tratam sobre a sobrevivência das espécies são apresentadas no quatro 3. 

 

Quadro 3 – Teorias evolucionárias 

 

Teoria Descrição Autor (es) 

Teoria do Fixismo 

 Os seres vivos são como 

foram criados desde sua 

origem, não há adaptação 

ou evolução. 

John Ray 

Georges Cuvier 

Lamarckismo 

 Lei do uso e desuso 

(girafa) 

 Lei da herança dos 

caracteres adquiridos 

(características) 

Jean-Baptiste de Lamarck 

Darwinismo 
 Seleção natural pelo 

ambiente 
Charles R. Darwin 

Neodarwinismo  O papel dos genes 
Gregor Mendel 

Alfred Russel Walace 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

  

Na teoria do Fixismo o pensamento sobre as espécies era de que elas permaneceriam 

como foram criadas, pois não haveria variação no tipo ou no número de espécies desde sua 

criação. Já o Lamarckismo descreve que grandes alterações ambientais levam a necessidade 

das espécies se modificarem para sobreviverem. O exemplo de Lamarck é o da girafa que 

para buscar alimento nas árvores precisou se esticar para pegar os brotos mais altos, o que 

levou a girafa a desenvolver um pescoço maior. As observações de Lamarck fizeram com que 

ele estabelece-se duas leis: Lei do uso e desuso e Lei da herança dos caracteres (MEYER; EL-

HANI, 2005). 

A Lei do uso e desuso pode ser explicada no exemplo das girafas, pois com a 

necessidade de usar o pescoço estes animais desenvolveram novos hábitos, que por sua vez 

promoveu uma mudança na extensão do pescoço. A Lei da herança de caracteres 

complementa a Lei do uso e desuso porque apregoa que as novas condições contraídas pelas 

características extintas, ou adquiridas, são transferíveis as novas gerações (RIDLEY, 2009). 

Na teoria conhecida como Darwinismo são propostas ideias para explicar a seleção das 

espécies por meio de sua origem, transformação e perpetuação, ou extinção, ao longo do 
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tempo. A diferença básica entre o Lamarckismo e o Darwinismo é a atuação proativa do meio 

ambiente nas espécies (CAPONI, 2005; RIDLEY, 2009). No Lamarckismo o indivíduo sofre 

a variação para se adaptar a uma mudança no ambiente – cresceu o pescoço por não ter 

alimento rasteiro, já no Darwinismo o ambiente é que seleciona as espécies. Além disso, a 

mudança se dá no Darwinismo em função da seleção dos mais aptos em uma população 

(RIDLEY, 2009). 

O Neodarwinismo acresce a variação genética à discussão sobre a evolução por meio 

da seleção natural (MAYR; REICHARDT, 1977). Esse tipo de mudança nas espécies é 

oposto a transferência descrita por Lamarck. A transferência na ideia Neodarwiniana se dá de 

forma aleatória através de novas mutações ou recombinações genéticas, sendo também que 

essa mudança pode ser descrita como um processo não linear. 

Portanto, ao observar a evolução das espécies pode-se utilizar o gene (código 

genético) como unidade de análise (RIDLEY, 2009). Vale destacar que o gene garante uma 

predisposição para determinadas características e que o seu desenvolvimento dependerá do 

fenótipo. Desse modo, o genótipo pode ser descrito como o conjunto de alelos do indivíduo 

(DNA), seu código genético, que estabelece uma predisposição para algumas características. 

Assim, a carga genética de um indivíduo, ou de uma população, determina uma capacidade 

hereditária. O que possibilita também a transmissibilidade de características para as próximas 

gerações. 

Por sua vez o fenótipo é resultante do genótipo mais as influências das condições 

ambientais, ou seja, o ambiente terá influência no desenvolvimento das características pré-

dispostas (STUDART-GUIMARÃES, LACORTE; BRASILEIRO, 2005). Então o fenótipo é 

a materialização das características genéticas transferidas, i.e., a evidenciação física das 

características. Portanto, um mesmo genótipo pode expressar diferentes fenótipos dependendo 

de sua interação com o meio ambiente. Com base nessas ideias é possível analisar as 

organizações utilizando os conceitos biológicos de evolução como metáfora.  

Nelson e Winter (2005) são os principais autores que apregoam uma teoria 

Evolucionária para analisar as mudanças nas organizações, principalmente em seu livro 

publicado em 1982, “Uma teoria evolucionária da mudança econômica”. Contudo, muitos são 

os autores reconhecidos como evolucionários: Veblen (1898), Commons (1934), Mitchel 

(1937), Coase (1937), Schumpeter (1939), Williamson (1971), Hodgson (1997), Nelson e 

Winter (2002), North, (1990) e Witt (2008).  

Na visão dos autores supracitados a organização é influenciada constantemente pelo 

ambiente externo. Além disso, as formas organizacionais dependem da ação e decisão de seus 
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agentes com relação à melhor alocação dos recursos. Portanto, o análogo econômico da 

seleção natural biológica surge à medida que as firmas com a melhor performance são 

selecionadas. Assim, a preocupação com as mudanças de longo prazo pode ser percebida na 

descrição da competição Schumpeteriana, onde o desempenho de uma organização está 

muitas vezes vinculado à sua capacidade de recombinar recursos e processos ao desempenhar 

novas rotinas (SCHUMPETER, 1934; NELSON; WINTER, 2002; HODGSON, 2007).  

A perspectiva Evolucionária se deu principalmente com base nos pressupostos dos 

teóricos da economia. No entanto, como agente econômico, as organizações de forma geral, e 

as empresas privadas em particular, se tornam objeto importante de estudo para compreender 

o processo evolucionário na sociedade. Principalmente, devido a uma situação irreversível de 

mudanças causadas por processos de industrialização ou inovações tecnológicas (NELSON; 

WINTER, 2005; ABATECOLA, 2014). 

Com base na perspectiva da teoria Evolucionária apresentada por Nelson e Winter 

(2002; 2005), a rotina é tratada analogamente ao gene. Assim, as rotinas são herdadas por 

terem um desempenho melhor na alocação de recursos, sendo também reconhecidas como 

elementos importantes na sobrevivência de uma população em longo prazo (ramo de 

atividade). Esta situação leva a imitação e incorporação destas rotinas como um benchmark 

(isomorfismo), sendo que vale destacar que as características de uma rotina devem ser 

entendidas com referência ao processo evolucionário que as moldou. 

Portanto, a questão central na teoria Evolucionária é que o ambiente é fator 

determinante na sobrevivência e evolução das organizações, mesmo tendo a organização a 

capacidade de alocar recursos de novas maneiras para garantir sua sobrevivência. Logo, esse 

aspecto que prevê um determinismo gerencial diferencia a teoria Evolucionária da teoria da 

Contingência. Deste modo, novas rotinas são criadas a partir da recombinação de recursos e 

processos. Assim, pode-se dizer que competem pela permanência ou não das rotinas a 

disponibilidade de recursos, demais agentes que concorrem por estes recursos e fatores 

relacionados ao ambiente externo como a pressão pela preservação do meio ambiente. 

Portanto, quando as organizações presentes em determinado ramo de atividade adotam 

modelos supostamente de sucesso estabelecem um benchmark, que por sua vez determinará 

uma racionalidade ilimitada quando das decisões organizacionais. Contudo, as decisões sobre 

estas rotinas padrão são deliberadas, podendo ser denominadas de rotinas isomórficas, pois 

quando estabelecidas como paradigmas insubstituíveis promovem uma inércia estrutural que 

pode levar a entropia e a extinção por impossibilitar a mudança na organização. 
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Assim sendo, as rotinas na teoria Evolucionária podem ser classificadas em 

isomórficas (1) ou evolucionárias (2), figura 4. No primeiro caso elas já estão 

institucionalizadas, servem de benchmark, e são levadas a serem mimetizadas por outras 

firmas até que estas possam garantir resultados positivos. Já no segundo caso, as rotinas 

evolucionárias, são equiparadas às estratégias emergentes descritas por Mintzberg 

(MINTZBERG, AHLSTRAND; LAMPEL, 2009). Ainda neste último caso, pode-se dizer que 

são formadas por novas recombinações de recursos (FELDMAN, 2000; BECKER, 2004), 

como àquelas que foram descritas por Schumpeter (1934). 

 

Figura 4 – Rotinas e pressões ambientais 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Portanto, as rotinas deliberadas baseadas em um benchmark podem levar o sistema 

organizacional à entropia e a sua extinção se estas se apresentarem em dissonância com a 

realidade, o que se torna uma constante no ambiente complexo e paradoxal que se apresenta 

neste início do século XXI. Assim, vive-se uma realidade em que a causação circular se 

estabelece em fluxo dinâmico onde novas rotinas poderão surgir a partir de pressões 

ambientais locais ou globais. Exemplo destas pressões que pode ser citado é a escassez de 

recursos, como no caso na crise hídrica ou desertificação de algumas localidades, que 

impactam também no comportamento dos indivíduos de forma geral. 
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Como pode ser percebido, a utilização da rotina como unidade de análise se torna 

relevante para os estudos organizacionais. Todavia, nesta pesquisa é rejeitada a visão de que o 

gene é análogo à rotina apresentada por Nelson e Winter (2005). Portanto, defende-se aqui 

que a rotina é somente uma representação física da pré-disposição genética, ou seja, a rotina é 

o fenótipo. Por sua vez o gene está diretamente relacionado ao core business de uma 

população (ramo de atividade). Hodgson e Knudsen (2012) destacam que “Any infection or 

contagion immediately affects the phenotype, not the genotype”, sendo este um indício de que 

essa ideia é defensável, mesmo tendo usado os autores este pensamento para justificar a rotina 

como genótipo.  

Deste modo, ao apresentar o core business como genótipo neste estudo afirma-se aqui 

que ele não sofre substancial modificação com pressões exógenas, o que não se pode dizer das 

rotinas que podem ser alteradas com mais facilidade por tais pressões. Vale lembrar que 

muitas vezes uma discussão semântica não pode ficar longe da realidade social aqui 

apresentada, o que reforça a visão de Pelikan (2011) e Levit, Hossfeld e Witt (2011) sobre a 

“Generalize Darwinism” apresentado por Hodgson e Knudsen (2006) e Hodgson (2013). 

Destaca-se que o core business pode ser descrito como a essência de um negócio 

(ZOOK, 2007). Zook e Allen (2001) definem o core business como o conjunto de produtos, 

capacidades, clientes, canais e regiões geográficas, entre outros fatores que compõem a 

essência do que é a firma, determinando inclusive como os agentes organizacionais tomarão 

suas decisões para constituir uma forma organizacional adequada à sobrevivência. Portanto, 

ao identificar uma empresa com seu core business, sua finalidade de negócio, 

automaticamente serão encontradas as características genéticas pré-dispostas, sendo que o 

conjunto de rotinas que compõe uma empresa se torna o fenótipo que será evidenciado como 

resultado da interação entre a organização e o ambiente externo em que estiver inserida. 

Vale ainda destacar que o core business não é o bem ou serviço produzido, mas a 

finalidade à que se destina a organização. Um exemplo que pode ser dado aqui é o das 

empresas de telecomunicação que possuem como core business a instrumentalização da 

comunicação entre os diversos pontos de acesso que podem ser de domínio de pessoas e 

empresas. Sendo que se estas empresas provedoras de serviços de comunicação adotarem 

como finalidade o telefone fixo, provavelmente ficarão presas a esta finalidade. Contudo, o 

ramo telecomunicação evoluiu para formas virtuais de conexão, i.e., sistemas sem fios 

principalmente por meio da internet. Assim, adotando o conceito empregado sobre a 

incapacidade de acompanhar mudanças ambientais pela inércia organizacional, que podem 
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causar pressões no sistema organizacional, as empresas que não se adequarem serão 

eliminadas do ambiente concorrencial. 

Na figura 5 pode ser visto um esquema que descreve que as pressões ambientais em 

dado agente produtor pode promover uma nova combinação de recursos e/ou processos, ou 

ainda sua incapacidade de mudar devido a pressões inerciais internas ou externas (ALDRICH; 

PFEFFER, 1976; DONALDSON, 1995). Contudo, diferentemente do que é apregoado pela 

teoria da Ecologia das Populações Organizacionais, os gestores nas organizações possuem um 

papel proativo na construção da realidade de um ambiente, sendo responsáveis também 

muitas vezes pela própria disponibilidade de recursos em curto ou longo prazo. No mesmo 

exemplo citado sobre as organizações ligadas ao ramo de telecomunicação pode-se destacar 

que a inserção de novas tecnologias como a internet mudou significativamente a forma de se 

efetivar seu core business. 

 

Figura 5 – Sistema evolucionário das organizações 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Deste modo, como apresentado na figura 5, o core business determina uma carga 

genética (genótipo) para as organizações que decidirem por este tipo de negócio.  Este 

genótipo estabelece um repertório de rotinas que poderão ser desenvolvidas por estas 
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organizações. A decisão quanto à rotina nem sempre está sob o controle de seus gestores dado 

à racionalidade limitada destes e das organizações como um todo. Assim, fatores ambientais 

agem de forma a promoverem pressões ou facilitar a efetivação de características que estão 

pré-dispostas no genótipo destas organizações. Por conseguinte, a efetivação das rotinas pode 

ser reconhecida como o fenótipo.  

No entanto, nem todas as organizações conseguem sobreviver por motivo da seleção 

natural do ambiente, pela disponibilidade de recursos, ou mesmo pela superpopulação de 

organizações de uma mesma espécie que disputam pelos mesmos recursos. Esta situação leva 

o sistema vigente à entropia, sendo que isto pode ocorrer com as organizações que não forem 

selecionadas ou com a população inteira. Sendo necessário dizer que esta última situação 

pode também proporcionar oportunidades para as organizações que conseguirem recombinar 

recursos e processos de forma a evoluir em uma nova rotina – rotinas evolucionárias da figura 

4 (KIM; MAUBORGNE, 2005; KIM; MAUBORGNE, 2014; SENGE, 2014). Esta situação 

resgata os princípios da dinâmica de competição Schumpeteriana em um fluxo de causação 

circular. 

Assim, a inércia pode levar a entropia e a inovação levar em direção de novas rotinas. 

Sendo também que estas novas combinações podem também causar mudanças nos fatores 

ambientais, como no caso da internet para as empresas ligadas ao ramo de telecomunicação. 

Vale destacar que este processo se torna indeterminado por diversos motivos como a 

subjetividade dos atores envolvidos no processo e a racionalidade limitada pela complexidade 

do ambiente. Esta certa imprevisibilidade faz com que a evolução seja categorizada como um 

processo estocástico. Por outro lado, pressões inerciais intencionais como as oriundas de leis 

regulatórias impostas pelo governo (GÓMEZ; ORCOS; PALOMAS, 2014), podem levar a 

problemas estruturais sérios como os vistos no Brasil com a reserva de mercado imposta até 

1990.  

Assim sendo, como visto na figura 5 é proposta uma perspectiva evolucionária para 

análise das organizações, sendo que nessa perspectiva as rotinas representam a unidade de 

análise e suas propriedades de estudo são: a) decisão gerencial – que utiliza a racionalidade 

limitada ou ilimitada em seu processo de decisão para a escolha da melhor rotina; b) formas 

organizacionais – a seleção de rotinas constituem os arranjos organizacionais (estruturas) que 

podem ser isomórficas ou evolucionárias. 

Deste modo, ao adotar a teoria Evolucionária para realizar análises organizacionais, os 

pesquisadores poderão mapear as rotinas dentro de um ramo de atividade conforme o core 

business adotado pela empresa. Esta é uma análise tanto útil para a unidade empresarial, 
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quanto para uma população de organizações, pois a análise macro estabelece um repertório de 

rotinas para àquelas organizações categorizadas como de mesma espécie. De outra forma, a 

análise com um nível mais delimitado deve levar em conta aspectos como o isolamento 

geográfico ou pressões macroambientais como legislação, demografia e a tecnologia 

disponível. 
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4.  OS PLÁSTICOS E AS DEMANDAS SOCIAIS PELA PRESERVAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE 

 

 

Nesta seção são apresentadas informações a respeito da indústria de transformação do 

plástico e a adoção de novas rotinas para atender as demandas sociais relacionadas à 

preservação do meio ambiente. Além disso, também são apresentadas evidências a respeito 

dos danos ambientais causados pelo consumo do plástico.  

 

 

4.1 Os plásticos e suas aplicações 

 

O plástico vem do grego "plastikos" que significa capaz de ser moldado. Ele é um 

material de origem natural ou sintética, podendo ser obtido a partir dos derivados de petróleo 

(Nafta), ou ainda mais recentemente de fontes renováveis como o Etanol produzido a partir da 

cana-de-açúcar ou do milho (FRANCHETTI; MARCONATO, 2006; SINDIPLAST, 2011). 

Além disso, os materiais plásticos fazem parte da categoria dos polímeros que são 

constituídos por macromoléculas caracterizadas pela repetição múltipla de uma ou mais 

unidades químicas. Essas unidades são os monômeros que são ligados entre si por reações 

químicas denominadas de polimerização (SIQUIM/EQ/UFRJ, 2003).  

O primeiro plástico sintético foi desenvolvido por volta de 1860 pelo inglês Alexandre 

Pakers. Os estudos de Pakers estavam relacionados com o nitrato de celulosa, sendo que 

pouco tempo depois, em 1862, John Wesle Hyatt criou um produto para substituir o marfim 

dos elefantes como fonte para produção de bolas de bilhar. O motivo para tal empreendimento 

foi a sua participação em um concurso na época. Contudo, apesar da invenção do plástico ser 

do século XIX, somente a partir de 1920 que se registrou um desenvolvimento acelerado do 

seu uso.  

Os plásticos são utilizados para substituir diversos tipos de materiais como o aço, o 

vidro, a madeira, entre outros, devido às suas propriedades que são: baixo peso, baixo custo, 

elevadas resistências mecânicas e químicas, facilidade de aditivação, além da sua 

reciclabilidade por serem 100% recicláveis (GORNI, 2010; SINDIPLAST, 2011). Embora 

essas propriedades proporcionem muitos benefícios aos usuários do plástico, uma de suas 

principais características é a sua capacidade de aumentar o shelf-life dos produtos. Isso quer 

dizer que o plástico aumenta a “vida de prateleira” de um alimento, o seu prazo de validade. 
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Um queijo parmesão pode ficar na prateleira por 50 dias ao usar uma embalagem plástica 

segundo informações da Plastic Europe (2016). Aliás, na indústria de produtos alimentícios o 

plástico permitiu aumentar a capacidade de distribuição de produtos para lugares mais 

distantes pela utilização de embalagens que proporcionam ganhos nos aspectos relacionados a 

transporte, fracionamento, translucidez, asseio e proteção.  

A indústria de transformação de plástico possui como uma de suas principais 

características o uso intensivo de maquinário, principalmente no processamento da Nafta e 

das resinas petroquímicas. Apesar dessa origem, vale destacar que somente 7% da produção 

mundial de petróleo e de gás são utilizadas como matéria-prima para a produção de plástico 

(ABIPLAST, 2014).  

 

Figura 6 – Cadeia do plástico 

 

 

 

Fonte: ABIPLAST, 2014. 

 

Desta forma, no início são utilizadas máquinas para o refino e polimerização. No 

entanto, nas fases de conformação e fabricação de produtos de plásticos é utilizado um 

número maior de pessoas para compor sua mão de obra (DE OLIVEIRA, 2012). Assim, na 

cadeia de transformação do plástico as etapas podem ser dividas em gerações de empresas 

como pode ser constatado na Figura 6. Portanto, a extração e refino do petróleo, ou ainda a 
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produção do Etanol a partir de fontes renováveis, não constituem a primeira etapa, mas sim 

apenas a etapa de criação do insumo para a cadeia do plástico, que representa somente o input 

inicial desse sistema produtivo (ABIPLAST, 2015).  

A 1ª geração de empresas da cadeia de transformação de plásticos surge após o 

processo de refino do petróleo ou do gás natural para a obtenção da Nafta (Figura 6). Ou 

ainda podem vir da produção e extração do Etanol da cana-de-açúcar ou do milho. As 

empresas da 1ª geração transformam a Nafta em monômeros como: Eteno, Propeno, Buteno, 

Benzeno, Tolueno, Xileno, entre outros. Esses insumos petroquímicos são fornecidos para as 

empresas da 2ª geração para que ocorra a produção de resinas que serão utilizadas pela 

indústria petroquímica (BRYDSON, 1999; SIQUIM/EQ/UFRJ, 2003).  

Deste modo, os monômeros criados a partir da Nafta são transformados em polímeros, 

sendo que estes abastecem as empresas da 3ª geração que fabricam diversos produtos de 

plástico. Assim, na 3ª geração de empresas são adicionadas às resinas, aditivos e plastificantes 

tais como pigmentos, corantes, retardantes de chama, antioxidantes etc., que possuem como 

função facilitar o processo de transformação e contribuir na durabilidade dos produtos 

(BRYDSON, 1999). As empresas da 3ª geração utilizam como principais métodos de 

fabricação a extrusão, a injeção e o sopro (DE OLIVEIRA, 2012). Vale destacar que na 

indústria dos termoplásticos a extrusão representa 62% do processamento desse tipo de 

material (ABIPLAST, 2015). 

Além disso, os plásticos são divididos em dois grupos de acordo com as suas 

características de fusão ou derretimento. Desse modo, eles podem ser identificados como 

termoplásticos e termofixos ou termorrígidos (Quadro 4). Os termoplásticos são aqueles que 

amolecem ao serem aquecidos, podendo assim ser moldados. Os termofixos são aqueles que 

possuem uma estrutura tridimensional rígida com ligações cruzadas, sendo que seu formato 

não pode ser modificado. No entanto, os plásticos da categoria termofixos podem ser 

pulverizados e aproveitados como carga ou serem incinerados para recuperação de energia.  

Como pode ser percebido no quadro 4, tanto os termoplásticos quanto os termofixos 

são utilizados em diversos setores como a construção civil, utensílios para casa e escritório, 

área médica e hospitalar, indústria de brinquedos e automobilística, entre outros.  Pode-se 

dizer que a sua aplicação traz diversos benefícios ao dia a dia das pessoas, além de 

proporcionar uma infinidade de aplicações. Cabe lembrar que algumas das razões para tanto 

sucesso do plástico é a sua leveza que facilita em processos de armazenamento e transporte, 

além do fato de ser maleável para gerar produtos de diversas formas. Vale ainda destacar que 
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o processo de moldagem dos termoplásticos pode ser repetido várias vezes, o que reforça sua 

propriedade de reciclabilidade.  

 

Quadro 4 - Classificação das resinas e aplicações 

 

Classe Tipo Aplicação 

T
er

m
o
p

lá
st

ic
o

 

 
PET - Polietileno 

Tereftalato 
Frascos de refrigerante, produtos farmacêuticos, produtos 

de limpeza, mantas de impermeabilização e fibras têxteis. 

 
PEAD - Polietileno 

de Alta Densidade 

Embalagens para cosméticos, produtos químicos e de 

limpeza, tubos para líquidos e gás, tanques de combustível 

para veículos. 

 

PVC - Policloreto de 

Vínila 

Frascos de água mineral, tubos e conexões, calçados, 

encapamento de cabos e fios elétricos, equipamentos 

médicos-cirúrgicos, esquadrias e revestimentos. 

 

PEBD - Polietileno 

de Baixa Densidade Embalagens de alimentos, sacos industriais, sacos de lixo, 

lonas agrícolas, filmes flexíveis, rótulos de brinquedos etc. 

 
PP - Polipropileno 

Embalagens de massas e biscoitos, potes de margarina, 

seringas descartáveis, equipamentos médicos-cirúrgicos, 

fibras e fios têxteis, utilidades domésticas, autopeças etc. 

 
PS - Poliestireno 

Copos descartáveis, placas isolantes, aparelhos de som e 

TVs, embalagens de alimentos, revestimento de geladeiras, 

material escolar etc. 

 
Outros 

Plásticos especiais para engenharia, CDs, 

Eletrodomésticos, Caixa dos computadores e notebooks 

etc. 

T
er

m
o
rr

íg
id

o
s PU - Poliuretano Solados de calçados, interruptores, peças industriais, peças 

de banheiro, utensílios para casa etc. 

EVA - Poliacenato de Etileno 

Vinil 
Solados de calçados, interruptores, peças industriais, peças 

de banheiro, utensílios para casa etc. 

Outros Solados de calçados, interruptores, peças industriais, peças 

de banheiro, utensílios para casa etc. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017 (SINDIPLAST, 2011; ABIPLAST, 2015). 

 

Portanto, as aplicações do plástico demonstradas no quadro 4 descrevem as 

transformações que cada resina termoplástica ou termofixa pode sofrer, assim são criados 

produtos como seringas, copos descartáveis, itens para autopeças, componentes para aviões, 

embalagens de alimentos, peças para construção civil, entre outros. Constam também no 

quadro 4 os símbolos referentes ao tipo de produto termoplástico para reciclagem de acordo 

com a norma ABNT NBR 13.230. Lembrando que os termofixos possuem outras formas de 
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reciclagem, como a sua utilização como carga ou a queima em processos de reciclagem 

energética. 

Com relação à produção desta indústria, a Plastic Europe (2016) apresenta relatório 

que traz a produção de plástico mundial de 2015, que chegou a 269 milhões de toneladas. 

Sendo que o país com a maior produção no mundo neste período foi a China, com 27,8%. Já a 

América do Sul produziu 4,4% do plástico do mundo, o equivalente ao Japão (Figura 7). 

Segundo a ABIPLAST (2017) a produção de transformados plásticos no Brasil em 2016 foi 

de 5,8 milhões de toneladas, que representou um faturamento de R$ 64,9 bilhões. 

 

Figura 7 – Produção de plástico no mundo 

 

 

 

Fonte: Plastic Europe, 2016. 

 

Ainda no mesmo relatório da Plastic Europe (2016) foi descrito que na Europa são 

gerados 1,5 milhões de empregos diretos, e existem 60.000 empresas da indústria do plástico. 

Já no Brasil, segundo dados da ABIPLAST (2017), a indústria do plástico tinha 60.000 

empregos diretos, e contou com 12.539 empresas no ano de 2016. Vale destacar que para 

comparar a realidade brasileira e europeia deve-se levar em conta o tipo de empresa e 

empregos que são gerados, não podendo esquecer a aplicação da tecnologia na produção e o 

desenvolvimento da cadeia com relação ao uso de mão-de-obra em cada localidade. 

 

 

4.2 Danos ao meio ambiente pelo uso do plástico 
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Como visto o plástico convencional tem sua origem da Nafta retirado do processo de 

refino do petróleo, o que já representa por si só um prejuízo ao meio ambiente por sua 

extração e refino de material de origem fóssil. Além disso, ainda ocorre o descarte 

inconsciente de produtos de plástico no pós-consumo que geralmente chegam e permanecem 

por muito tempo na natureza.  

Deste modo, pode-se dizer que uma de suas principais propriedades, a de ser de difícil 

degradação, é o que causa tanta controvérsia para o seu uso. Vale lembrar que a depender da 

sua composição o plástico pode levar de 2 à 200 anos para se decompor.  Cabe aqui informar 

que este tempo de vida do plástico é com base em estimativas e ensaios laboratoriais, sendo 

que em alguns casos são informados que o plástico pode levar até mais de 400 anos para se 

degradar. Além disso, as diversas aplicações do plástico fazem com que o seu uso seja 

intensivo na produção de artigos de vestuário (tecidos, botões, acessórios etc.); na construção 

civil (canos, encapando cabos, equipamentos, pisos etc.); utensílios para o lar (carcaças de 

equipamentos, potes, pratos etc.); entre outras infinitas aplicações que fazem com que este 

produto esteja sempre em evidência.  

Portanto, devido a sua baixa capacidade de se degradar é gerado um grande volume de 

resíduos durante e pós-produção, bem como no pós-consumo pelo consumidor final. Essa 

situação faz com que o plástico descartado se acumule por muito tempo, sendo que o destino 

desses resíduos geralmente são os aterros sanitários (figura 8). Destaca-se que a lei de 

resíduos sólidos de 2010 previa o término desta prática, mas ainda falta infraestrutura para 

alcançar tal meta. 

 

Figura 8 – Aterros Sanitários 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor com base no Google Imagens, 2017. 
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Além do descarte convencional via serviços de coleta pública de lixo, que podem ir 

para aterros ou centros de reciclagem, a figura 9 apresenta uma situação de descarte de forma 

inadequada. Nesta figura é possível identificar lixo a céu aberto em um terreno baldio, hastes 

flexíveis usualmente conhecidas como cotonetes que foram encontradas no mar, além de 

pequenas ilhas de lixo plástico em córregos.  

 

Figura 9 – Resíduos pós-consumo 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Google imagens, 2017.  

 

Deste modo, pode-se dizer que infelizmente é comum este comportamento das pessoas 

que jogam seus lixos diretamente em vias públicas, terrenos baldios ou córregos. Sendo que 

se for associado a esse comportamento inconsciente e inconsequente à baixa taxa de 

degradação do plástico, isso faz com que sejam geradas pressões tanto às industriais quanto às 

pessoas comuns para a mudança em suas rotinas cotidianas por diversos atores da sociedade. 

Cabe aqui informar que o plástico não é o único produto que é descartado de forma 

inadequada, mas sua permanência o torna um dos principais agressores da natureza.  

Deste modo, pode-se dizer que um dos principais exemplos do impacto do uso do 

plástico vem de sua própria utilidade, pois o plástico por suas propriedades inerentes ao 
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produto é bastante utilizado na indústria de embalagens. Assim, as sacolas plásticas se 

tornaram uma ótima alternativa ao papel e ao papelão por trazer vantagens como leveza, 

baixo custo, selabilidade sob calor, transparência, flexibilidade, assepsia e capacidade de 

suportar peso sem romper-se (SANTOS et al., 2012). Esse fato também fez com que as 

embalagens oriundas do plástico fossem vistas como as grandes vilãs e inimigas do meio 

ambiente.   

As sacolas plásticas geram impactos negativos porque sua vida útil é curta e são 

descartadas rapidamente. Além disso, como já dito, a taxa de degradação do plástico 

convencional é baixa mesmo com a ação direta de raios ultravioletas, umidade e calor. Assim, 

o efeito cumulativo do plástico gera além da poluição visual devido à disposição nas ruas, 

parques, praças e ambientes turísticos; o entupimento dos sistemas de drenagem das vias 

públicas, o que também agrava os problemas com as fortes chuvas pelos alagamentos, 

engarrafamentos etc. (SANTOS et al., 2012; DE OLIVEIRA, 2012). 

Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente Brasileiro (MMAB, 2016), no 

Brasil todos os dias são descartados 25 mil toneladas de embalagens. Estas embalagens 

contribuem para o esgotamento de aterros sanitários, além de dificultarem a degradação de 

outros tipos de resíduos. Além disso, outro dano causado pelo plástico descartado é que ele é 

ingerido por animais, o que os levam a morte (MMA-BRASIL, 2016). Estima-se que os 

resíduos plásticos possam causar anualmente a morte de mais de um milhão de aves e de 

outros 100 mil mamíferos marinhos 

Outro exemplo dos impactos causados pelo uso do plástico pode ser notado nos 

estudos de Cressey (2016), quando ele salienta que garrafas, redes de pesca, cordas, sapatos e 

até escovas de dente podem ser encontradas entre as toneladas de resíduos que se somam as 

águas do oceano. O autor ainda afirma que até 30% da camada superior da areia da praia de 

Kamilo Beach no Hawai pode ser compostas de plástico.  

A figura 10 demonstra como alguns produtos descartados de forma inadequada podem 

causar danos ao ecossistema marinho, como redes de pesca e pedaços de plásticos que são 

ingeridos pelas aves e outros animais. Segundo informações do MDP (2016), que divulga 

relatórios do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) dos Estados 

Unidos, não são somente produtos de plástico de pescadores e moradores das regiões 

litorâneas que chegam aos oceanos. As redes de esgotos das áreas urbanas mesmo distantes 

dessas localidades também contribuem para esse tipo de poluição. Além disso, os resíduos 

que são jogados em vias públicas são levados pelas chuvas ou outros meios até chegar aos 
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ecossistemas marinhos. Um exemplo deste descaso é o descarte no vaso sanitário de hastes 

flexíveis. 

 

Figura 10 – Danos ambientais pelo descarte inadequado 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor (MDP, 2016). 

 

Com base nesse contexto de uso e descarte de resíduos, em 2010 entrou em vigor no 

Brasil a PNRS. Essa política pública foi instituída pela Lei 12.305, que trata entre outros tipos 

de produtos os resíduos plásticos. Essa Lei estabeleceu estratégias para o desenvolvimento 

sustentável e impôs a implantação de um sistema de logística reversa, o que força as empresas 

a tratarem do ciclo de vida dos produtos e incentivarem a redução, o reuso e a reciclagem de 

materiais. Pode-se dizer que essas práticas desestimulam a disposição de resíduos sólidos em 

aterros, fazendo com que ocorra o seu reaproveitamento e ou descarte mais adequado. Essa 

situação reforça o que foi descrito na seção 2 com relação à evolução dos sistemas produtivos. 

Com relação ao reaproveitamento dos resíduos plásticos a saída para a problemática de 

seu ciclo de vida foi também estudar formas de substituição do plástico produzido a partir da 

extração da Nafta por plásticos biodegradáveis ou fotodegradáveis nas atividades econômico-
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produtivas (YEPSEN, 2009; WOOL; SUN, 2011). Vale lembrar que o impacto ambiental 

causado pela cadeia de transformação de plástico é principalmente percebido pela sua maior 

permanência no meio ambiente, uma realidade diferente de outros produtos como madeira ou 

o aço. Assim, com maior intensidade são estimuladas atividades que promovam a eliminação 

do seu uso, ou a mitigação do impacto ambiental pelo seu reaproveitamento em processos de 

reciclagem. 

Com base neste cenário diversos pesquisadores e entidades discutem novas vias, como 

pode ser percebido e evidenciado no relatório de Ellen MacArthur sobre a economia circular, 

onde é defendido que é necessário se preocupar com o descarte inadequado e um sistema de 

produção e consumo que não contemplem a redução, o reuso e a reciclagem (MACARTHUR, 

2013). 

 

 

4.3 Alteração no sistema de produção e novas aplicações 

 

Como apresentado nesta seção, diversos motivos levaram a busca por novas formas de 

produzir produtos de plástico. Assim, além do plástico transformado a partir de fontes de 

petróleo também foi possível evidenciar no Brasil a partir de 2010 a inserção nesta cadeia os 

insumos de fontes renováveis. Um exemplo destes são os polímeros obtidos a partir de fontes 

de matérias-primas renováveis como o Etanol da cana-de-açúcar e do milho.  

O exemplo que pode ser citado é o da Coca-Cola, que em 2010 trouxe para a América 

Latina uma garrafa PET com matéria-prima do Etanol da cana-de-açúcar, a PlantBottle. Nesse 

tipo de embalagem além de diminuir o uso dos derivados do petróleo, a redução de emissões 

de CO2 de seu processo produtivo foram 25% menores que em um sistema convencional. A 

tecnologia de produção da PlantBottle usa 30% de fontes vegetais, o que reduz também a 

dependência de recursos derivados de petróleo (SANT‟ANNA, 2016). 

Além disso, com a evolução de novas rotinas de produção e a inserção dos 

biopolímeros, assim denominados, pode-se também desenvolver produtos que são ou não 

biodegradáveis. Essa característica é adquirida com a adição de substâncias oxidantes que 

possibilitam compostar os plásticos (ABIPLAT, 2014).  

Assim, um ponto importante na utilização de biopolímeros é que eles já criaram um 

sistema de geração de baixo carbono quando de sua produção. Como ele é oriundo do plantio 

da cana-de-açúcar ou do milho, já nesta fase ele permite o sequestro de carbono da atmosfera 
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pela fotossíntese. Como salienta CNPEM (2016) a empresa Braskem desde 2010 produz o 

polietileno de origem renovável de alta densidade (PEAD) e baixa densidade linear (PEBDL). 

Portanto, com a busca por novas formas de produção e aplicações evidenciou-se a 

utilização do plástico como alternativa para os resíduos da indústria madeireira. Essa 

aplicação é possível devido à utilização na produção de um compósito plástico-madeira 

(Figura 11). Destaca-se que em experiência realizada por Yamaji e Bonduelle (2004) foi 

possível a produção com formulações do compósito plástico-madeira com até 20% de 

madeira somente.  

 

Figura 11 – Compósito plástico-madeira (WPC) 

 

 

Fonte: Embalagem Sustentável, 2012. 

 

Segundo o site Embalagem Sustentável (2012) a madeira plástica (Wood Plastic 

Composite – WPC) pode ser derivada da reciclagem do PE (Polietileno), sendo que esses 

resíduos permitem manter a consistência e a aparência da madeira oriunda da natureza. Além 

disso, ela agrega as propriedades do plástico como a sua capacidade de ser reciclável. Ainda 

segundo informações obtidas nesse site, o IMA, Instituto de Macromoléculas da UFRJ, 

desenvolveu o IMAWOOD. Vale informar que as pesquisas sobre a adição de pó de madeira 

em Polietileno tem início na década de 1950 na indústria automobilística (YAMAJI; 

BONDUELLE, 2004). De acordo com a pesquisa do IMA, em valores aproximados, para 

cada 700 kg de WPC, uma árvore grande adulta é preservada. E a cada 700 kg de WPC 180 

mil sacolas plásticas deixam de ir para a natureza. Portanto, se for levada em conta que são 

geradas por dia 25.000 toneladas de sacolas plásticas (MMAB, 2016), muitas árvores poderão 

ser salvas se for alterado o comportamento de descarte destes produtos. 

Outra substituição interessante evidenciada nesta pesquisa é a de bueiros de aço 

(Figura 11). Neste caso pode-se dizer que os ganhos não são somente com relação a troca do 

material, mas também com a manutenção porque frequentemente as tampas dos bueiros são 
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roubadas para serem vendidas facilmente em ferros velhos. Assim, a sustituição pode levar a 

diminuição na manutenção e economias no processamento de materiais do aço, além dos 

ganhos de reciclagem. As aplicações para o WPC são muito grandes e também existem 

muitos produtos como portas sanfonadas, entre outros, que somente imitam a madeira sem a 

adição da mesma.  

Nesta linha comportamento para atender as demandas por sustentabilidade a empresa 

Wise (2017) informa em seu site que com base no mote “Reduzir, Reusar e Reciclar”, ela ira 

processar em 2017 algo em torno de 20 mil toneladas de plástico pós-consumo. Como pode 

ser visto na figura 12, há uma gama de utilizações para o PET reciclado. Além dessas 

aplicações pode-se dizer que a facilidade com que se reconheceu o valor, principalmente das 

garrafas PETs, foi promovido um aumento substancial nos índices de reciclagem de PET que 

chega em 2012 à quase 60%. 

 

Figura 12 – Evolução da Reciclagem e uso de PET 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor com base em ABIPET, 2016. 
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Um ponto que merece destaque aqui é a atitude proativa do setor em disponibilizar 

pontos de coleta e comercialização de PET, figura 13. Contudo, nota-se a maior concentração 

nas regiões Sul e Sudeste (ABIPET, 2017), o que é possível verificar com o auxílio do site, 

http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarMapa&mapa=true. Deste modo, os 

consumidores poderão adotar um comportamento proativo e voluntário na entrega de seus 

resíduos, procurando por um endereço mais próximo para descartá-lo adequadamente. 

 

Figura 13 – Mapa de pontos de Reciclagem de PET no Brasil 

 

Fonte: adaptado pelo autor com base em ABIPET, 2017. 

 

Nesta mesma linha para atender as demandas da PNRS, a ABIPLAST com apoio da 

SINPLAST e da CNRMP (Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plástico) criou o 

“Banco de Resíduos Plásticos” (http://bancoderesiduosplasticos.org.br/). Essa plataforma 

permite a divulgação gratuita dos resíduos de diversos tipos de materiais plásticos, sendo 

assim idealizada para facilitar a interação dos diversos atores da cadeia de reciclagem de 

materiais composta por empresas, cooperativas, centrais de triagem, comerciantes de sucatas e 

indústrias recicladoras e transformadoras plásticos. Outra ação também destas instituições foi 

a criação do aplicativo "Reciclagem de Plástico", que localiza PEVs (Pontos de Entrega 

http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarMapa&mapa=true
http://bancoderesiduosplasticos.org.br/
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Voluntária) e recicladores em todo o país para que o consumidor possa descartar corretamente 

o resíduo de seu consumo. 

Como pode ser visto no “Guia ambiental da indústria de transformação e reciclagem 

de materiais plásticos” (SINDIPLAST, 2011) há uma interlocução entre diversos atores na 

indústria de transformação do plástico para que esta cadeia se fortaleça e posssa se adequar as 

demandas da sociedade contemporânea: 

 

Iniciativa conjunta da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), em parceria com o 

Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo (SINDIPLAST) 

este guia integra uma série de publicações destinadas a contribuir com os preceitos 

de desenvolvimento sustentável neste importante segmento industrial. Em suas 

páginas poderão ser vistos mais detalhes sobre a aplicação prática do conceito de 

Produção Mais Limpa (P+L), uma sigla que, diariamente, ganha mais e mais força 

em todos os setores produtivos (SINDIPLAST, 2011). 

 

Além dessa iniciativa também pode ser evidenciado a assinatura em 2015 do “Acordo 

Setorial” da indústria de transformação de plástico (ACORDO SETORIAL, 2015). Este 

acordo atende PNRS que segue o que está disposto na Lei 12.305 e artigo 5ºdo Decreto 7.404 

(ABIPLAST, 2015a). 

Todavia, vale ressaltar que mesmo antes deste acordo setorial, desde 1992, a 

ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química) vinha implantando no Brasil o 

programa “Atuação Responsável”, sendo este um programa voluntário promovido pela 

indústria química mundial para a melhoria contínua do desempenho do setor nas áreas de 

segurança, saúde e meio ambiente. Além disso, a ABIQUIM em 1993 criou a COPLAST 

(Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas), sendo que esta estratégia está dentro de outras 

que foram criadas como uma forma de reverter a imagem negativa da indústria química na 

sociedade. Deste modo, como representante da indústria química, as ações da ABIQUIM 

objetivam desenvolver o setor de forma adequada dentro dos aspectos econômicos, sociais, 

ambientais e legais, o que visa promover a sobrevivência do setor diante das pressões para 

atendimento das diversas demandas sociais (ABIQUIM, 2017). 

Outra instituição pesquisada foi a ABIEF (Associação Brasileira da Indústria de 

Embalagens Plásticas Flexíveis), que faz uso de uma série de ações para proteger e valorizar o 

uso das sacolas plásticas. Entre as iniciativas da ABIEF está a divulgação em seu site de 

material que exibe textos, áudios e vídeos sobre sacolas plásticas, embalagens e o plástico em 

geral (http://www.abief.com.br/campanha_sacola.php). Um exemplo do tipo de comunicação 

http://www.abief.com.br/campanha_sacola.php
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encontrada pode ser visto na Figura 14, que replicam informativos e publicidades que foram 

inseridos em vários canais da mídia. 

 

Figura 14 – Campanhas para valorização das Sacolas Plásticas – ABIEF 

 

 

 

 

Fonte: ABIEF, 2017. 

 

Nesta mesma linha de defesa do setor, a ABIPLAST para garantir o atendimento das 

demandas sociais relativas à preservação do meio ambiente promoveu a criação do 

SENAPLAS (Selo Nacional de Plásticos Reciclados). Este selo representa uma certificação 

que identifica e valoriza as empresas recicladoras que trabalham dentro dos critérios 

econômicos, sociais e ambientais exigidos pela PNRS (ABIPLAST, 2017a). Os critérios 

exigidos para obtenção do selo são: 

 

 Constituição Legal da Empresa (Cartão CNPJ e Contrato Social); 

 Licenças de Operação e Instalação Ambiental do Órgão Estadual; 

 Alvará de Funcionamento Municipal; 

 Licença de Bombeiros; 

 Regularidade junto ao FGTS e INSS; 
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 Associação junto ao Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado ao qual 

pertence; 

 Associação à ABIPLAST de acordo com a classificação de atividade econômica da 

empresa; 

 Cumprimento da Legislação Trabalhista (termo de Compromisso); 

 Observância a Legislação de Proteção de Trabalho do Menor, inclusive na aquisição 

de material para reciclagem, visando à erradicação do trabalho infantil (termo de 

compromisso); 

 Verificação e Adequação da CNAE 3832-7 (Como principal ou secundária); 

 Preenchimento do Termo de Compromisso e do Termo de Adesão; 

 Revalidação da marca a cada 24 meses. 

 

Nota-se nestes critérios questões relacionadas não somente a preservação do meio 

ambiente, mas questões sociais como a erradicação da mão-de-obra infantil e a regularidade 

com as obrigações do Estado. 

Portanto, conforme podem ser percebidas, diversas ações foram promovidas para que 

a indústria de transformação do plástico pudesse se adequar as demandas sociais relativas à 

preservação do meio ambiente. É importante destacar que estas ações também contemplam 

aspetos sociais e econômicos, uma vez que insere as pessoas desprovidas de sustento na 

cadeia produtiva. Além disso, pode-se dizer que a não adequação a essas demandas sociais 

pode fazer com que fique comprometida a própria viabilidade econômica desta indústria. 

Desta forma, a sustentabilidade em suas três dimensões acaba sendo contemplada nestas 

mudanças. 

Uma evidência importante sobre a evolução da indústria de transformação do plástico, 

é que inicialmente essa indústria era apresentada como sendo composta por três gerações de 

empresas. As da 1ª geração que desenvolvem os monômeros, as da 2ª geração que 

transformam monômeros em polímeros, e as de 3ª geração que produzem produtos a partir 

destas resinas de polímeros.  Todavia, houve a criação e a adição de mais uma geração de 

empresas. A 4ª geração que contempla empresas, instituições e indivíduos que trabalham com 

o processo de reciclagem.  

Vale destacar que o processo de reciclagem pode se dar de forma mecânica, química 

ou energética. Sendo necessário informar que a reciclagem mecânica é a mais utilizada no 

Brasil, inclusive sendo este o tipo de reciclagem incorporado na 4ª geração de empresas.  
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A figura 15 apresenta o fluxo da reciclagem do plástico, sendo que após a produção 

pelas empresas da 3ª geração, os consumidores inserem os resíduos do pós-consumo na cadeia 

produtiva via catadores ou empresas recicladoras, ou ainda por meio dos serviços de coleta 

pública.  

 

Figura 15 – Fluxo de Reciclagem do Plástico 

 

 

 

Fonte: Sindiplast, 2011. 

   

Deste modo, para o descarte voluntário e consciente, os consumidores contam com 

Ecopontos como os montados na cidade de São Paulo e outros PEVs – Pontos de Entrega 

Voluntária. Ainda é possível que o produto seja reutilizado como embalagem para outros 

produtos pelos próprios consumidores, como é feito com os potes de plástico. Assim, após a 

coleta se faz necessária a atividade de triagem de acordo com o tipo de resina.  Depois da 

triagem, cada grupo de materiais é levado para as empresas recicladoras que iniciam o 

processamento destes resíduos para que eles se tornem novamente em resinas utilizáveis.  

Como dito anteriormente, o processo utilizado na fase de reprocessamento do plástico 

é a reciclagem mecânica, que é a mais comum para os materiais plásticos pós-consumo. Vale 

ressaltar que está é a condição para as resinas termoplásticas. Portanto, neste processo os 

resíduos passam por quatro etapas distintas: 



79 
 

 

 Fragmentação – nesta primeira etapa ocorre a moagem dos resíduos para a 

redução de seu tamanho.  

 Lavagem e separação – o produto gerado na primeira etapa é chamado de 

flakes, que são os fragmentos que agora serão lavados com água e separados 

pela densidade dos materiais presentes no lote. Assim, os materiais mais 

densos afundam e os menos densos permanecerão na superfície da água. 

 Secagem – após a lavagem e separação dos flakes, eles são secos em grandes 

secadoras com circulação de ar quente. 

 Extrusão – na última etapa da reciclagem mecânica os flakes secos são 

introduzidos em máquinas extrusoras, onde são fundidos por aquecimento e 

levados por uma rosca sem fim a uma matriz. Essa matriz conforma esse 

material fundido em filamentos contínuos (espaguetes) que são resfriados e 

cortados em granuladoras. 

 

Depois destas etapas as recicladoras enviam esses grânulos como matéria-prima para 

as indústrias de transformação, que as utilizarão para produção de novos produtos de plástico. 

Como visto anteriormente, esse novo ciclo produtivo pode ser direcionado para os mesmos 

produtos ou ainda na produção de outros produtos como WPC. 

As outras duas formas de reciclagem do plástico existentes são a química e a 

energética. Na reciclagem química ocorre o reprocessamento do plástico em substâncias 

químicas ou matérias-primas, o que pode envolver um processo de despolimerização. Já a 

reciclagem energética é obtida a partir da incineração dos resíduos para geração de calor, 

vapor ou energia. Este último tipo de reciclagem é uma boa opção principalmente em 

localidades que possuem uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis, lembrando 

que o plástico mantém as propriedades energéticas de suas fontes.  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa permitiram com base no 

uso da metáfora biológica presente na teoria evolucionária fazer uma análise da sociologia das 

organizações, sendo esta uma abstração dos pressupostos evolucionários e da intencionalidade 

dos indivíduos (NELSON; WINTER, 2005; PELIKAN, 2011; HODGSON; KNUDSEN, 

2012).  

Como salienta Weber (2015) para reconhecer um fenômeno social é preciso extrair o 

conteúdo simbólico da ação ou ações que o configuram. Destaca-se que esta ação social é 

aludida por significados comuns. Assim, o seu método de constituição de tipos ideais parte da 

ação social e esta categorização da realidade social constrói uma unidade analítica básica. 

Esse raciocínio serviu de amparo para compreender o fenômeno que se quis estudar, que aqui 

foram as decisões sobre as mudanças nas rotinas organizacionais devido à pressão pelo 

atendimento das demandas sociais relativas à preservação do meio ambiente. 

Desse modo, a utilização dos conceitos biológicos como metáfora para este estudo 

auxiliou no entendimento e na discussão de eventos como a capacidade de transferência de 

características ou a mutação e extinção de firmas. Além disso, com base na lente teórica 

selecionada, a teoria Evolucionária, foi possível realizar uma análise longitudinal baseada no 

Path Dependence, ou seja, a dependência de aspectos ligados à história das empresas e/ou do 

setor escolhido para identificar capacidades evolutivas nas rotinas e estruturas organizacionais 

(DOBUSCH; KAPELLER, 2009; HEINE; RINDFLEISCH, 2013; CECERE, 2014).  

Para compor o corpus teórico desta pesquisa buscou-se na fase inicial identificar obras 

que tratavam inicialmente sobre as mudanças no sistema de produção das empresas. Depois 

foram pesquisadas obras que pudessem auxiliar na explicação sobre as mudanças 

organizacionais motivadas pelas pressões do ambiente externo. 

As obras relacionadas à evolução do sistema de produção que podem ser citadas são: 

Huberman (1981), Lodi (1987), Motta (2001) e Mankiw (2009), que descreveram a forma 

como eram alocados os recursos e como foram constituídos os sistemas de produção ao longo 

do tempo; Haslrn (1987), Duguay, Landry e Pasin (1997), Womack, Jones e Roos (2007) e 

Hu (2013), que descreveram a evolução dos sistemas de produção que seguiram de uma 

eficiência econômica racional baseada na produção em massa para sistemas enxutos de 

produção (Lean Production); King e Lenox (2001), Shah e Ward (2003), Godinho Filho e 

Fernandes (2004), Furlan, Vinelli e Giorgia (2011), Voss (2005), Orsato (2006), MacArthur 
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(2012) e Matopoulos, Barros e Van Der Vorst (2015), que apresentaram evidências ou 

prescrições sobre a necessidade de evolução nos sistemas de produção para que fossem 

incorporadas as demandas sociais. 

Com relação às obras pesquisadas para compreender a interação entre ambiente 

interno e externo das organizações podem ser citados: Lawrence e Lorsch (1967), Meyer e 

Rowan (1977), DiMaggio e  Powell (1983), Williamsson (2000), Feldman e Pentland, (2003), 

Becker, (2004), Nelson and Winter (2005) e Witt (2008) que estudaram as mudanças nas 

rotinas e estruturas organizacionais; os estudos de Carroll (1993), Swaminathan (1996), 

Hannan and Freeman (1977; 1984), entre outros, que trataram sobre o ecossistema e a inércia 

das estruturas organizacionais; Nelson and Winter (2005), Hodgson (2007), Hodgson (2013), 

Scholz e Reydon (2013), que pesquisaram sobre a evolução e co-evolução das estruturas 

organizacionais e a influência do ambiente externo. Deste modo, pode-se dizer que estes 

autores, entre outros, estudaram a dinâmica das organizações tendo como objeto de análise as 

rotinas no nível no micro e as estruturas e as relações interorganizacionais no nível macro. 

Vale destacar que as principais teorias relacionadas aos estudos organizacionais aqui 

apresentadas, teoria da Contingência e teoria da Ecologia das Populações Organizacionais, 

foram selecionadas para compor o corpus teórico pela relação que fazem entre os fatores do 

ambiente externo e a alocação dos recursos em um sistema organizacional. Assim, após a 

identificação dos pressupostos destas duas teorias, as mesmas foram comparadas com a teoria 

Evolucionária. Assim, se faz necessário explicitar que a escolha da teoria Evolucionária se 

tornou uma alternativa útil para a análise da dinâmica organizacional, pois seus pressupostos 

não defendem o determinismo contingencial nem a inércia das populações conforme as 

teorias supracitadas. 

Além do corpus teórico aqui apresentado de forma resumida, destaca-se que nesta 

pesquisa se adotou o método qualitativo para buscar compreender o significado das decisões a 

respeito das escolhas sobre as rotinas que podem compor a estrutura de uma organização. A 

abordagem qualitativa teve como contribuição a liberdade para explorar a intersubjetividade 

no processo de decisão gerencial sobre a mudança, ou não, de uma rotina em um contexto de 

pressões externas para atender demandas sociais (EISENHARDT, 1989; YIN, 2008). Para 

tanto, o fator demandas sociais relativas à preservação do ambiente foi entendido como fator 

gerador de pressão oriundo do ambiente externo para diagnosticar o comportamento das 

organizações que foram objeto de estudo.  

Portanto, os procedimentos aqui utilizados para obtenção dos dados e posterior análise 

serviram para responder o seguinte problema de pesquisa: Como os gestores são influenciados 
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pelas demandas sociais relativas à preservação do meio ambiente na indústria de 

transformação do plástico? Com base nessa pergunta se fez necessário perseguir alguns 

objetivos, sendo que o objetivo principal é apresentar evidências de como as organizações 

decidem sobre suas rotinas influenciadas para o atendimento das demandas sociais relativas à 

preservação do meio ambiente. Para tanto, foram adotados também como objetivos 

específicos: i) identificar a forma como as pressões ambientais para a preservação do meio 

ambiente alteraram as decisões sobre a alocação de recursos nas organizações; ii) descrever a 

relação entre mudanças ambientais e as mudanças nas decisões sobre as rotinas 

organizacionais; iii) descrever como as decisões sobre a alocação de recursos para preservar o 

meio ambiente alteram as rotinas organizacionais. 

Vale destacar que na pesquisa qualitativa o pesquisador é o instrumento de coleta e de 

análise, sendo que a articulação entre os dados coletados, bem como a possibilidade de 

replicabilidade dos processos utilizados, contribuem para validar os achados desta pesquisa.  

Não obstante, como descrevem Nastasi e Schensuk (2005), após a análise dos dados podem 

ser produzidos resultados que já foram antecipados pela revisão sistemática da literatura, bem 

como resultados inesperados que poderão emergir dos dados.  

Denzin e Lincoln (2006) dizem que nas estratégias qualitativas de pesquisa não existe 

uma forma rígida de se fazer pesquisa, os fenômenos podem ser estudados combinando 

teorias existentes com ground theory. Assim, a pesquisa pode começar com um modelo 

teórico para orientar a coleta de dados, mas também pode adotar métodos mais abertos como 

os estudos etnográficos. Destaca-se que aqui inicialmente foram adotadas como estratégia 

para a coleta de dados empíricos a documental e, após sua análise, seguiu-se para entrevistas 

com atores da indústria de transformação de plástico. 

Portanto, na pesquisa qualitativa o processo que o pesquisador deve adotar é mais 

flexível, podendo ser seguida por uma orientação dedutiva-indutiva, ou ainda outras direções 

na construção dos argumentos (NASTASI; SCHENSUK, 2005; MARSHAL; ROSSMAN, 

2006). Entretanto, mesmo com esta certa flexibilidade, Nastasi e Schensuk (2005) afirmam 

que o pesquisador deve fazer um planejamento prévio, com detalhes específicos e concretos, 

de forma a mostrar a ética adotada, a mitigação dos vieses e as mudanças efetuadas nesse 

planejamento durante o percurso da pesquisa. Além desses cuidados procedimentais, cabe 

aqui explicitar que o paradigma empregado para análise do sistema econômico-produtivo 

escolhido não foi funcionalista na sua vertente racional-instrumental, mas aceitou certa 

funcionalidade nos eventos estudados. Não obstante, a perspectiva de análise que se objetivou 

utilizar aqui é interpretacionista em sua essência por usar da fenomenologia para explicar um 
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paradigma evolucionário através dos incidentes constatados ao longo da apresentação e 

análise dos dados (BURRELL; MORGAN, 1979; VERGARA; CALDAS, 2005).  

Deste modo, a primeira fase deste estudo serviu para a construção do quadro teórico e 

também do protocolo de pesquisa que visou caracterizar as variáveis de estudo para a análise 

e discussão dos dados (YIN, 2005). O quadro 5 demonstra o processo de elaboração desta 

pesquisa. 

 

Quadro 5 – Etapas da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Como demonstrado no quadro 5, a pesquisa seguiu uma sistemática para alcançar seus 

objetivos, sendo que a coleta e análise dos dados empíricos foram divididas em duas etapas. A 

primeira etapa (3º fase) contemplou informações publicadas a respeito das empresas em sites 

e relatórios que possibilitaram ter uma visão geral do setor estudado. Já a segunda etapa (4º e 

5º fases) teve como objetivo obter informações diretamente dos atores envolvidos na cadeia 

Fases Descrição 

1º Fase 

• Escolha do tema; 

• Formulação do problema; 

• Definição dos objetivos; 

• Definição do sujeito da pesquisa; 

• Elaboração da justificativa do trabalho. 

2º Fase 

• Levantamento bibliográfico e documental; 

• Construção do quadro teórico; 

• Construção das categorias de análise com base no quadro teórico; 

• Elaboração do protocolo de coleta dos dados secundários; 

• Refinamento do problema de pesquisa e dos objetivos. 

3º Fase • Coleta e análise dos dados secundários. 

4º Fase 

• Elaboração do protocolo de entrevistas com base nos resultados da 

análise dos dados secundários; 

• Entrevistas com atores do setor estudado. 

5º Fase 
• Análise e discussão dos dados da segunda fase de coleta e confronto 

com os resultados da primeira fase. 

6º Fase • Elaboração do relatório final. 
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de transformação do plástico. Vale destacar que para realizar as entrevistas a pesquisa foi 

registrada na plataforma Brasil (CAAE nº 63343916.1.0000.5482) e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da PUC-SP (ANEXO A). 

Portanto, na primeira etapa de coleta os indivíduos da pesquisa foram selecionados 

entre as empresas ligadas a indústria de transformação de plástico, sendo elas identificadas e 

selecionadas para compor o corpus empírico entre aquelas associadas à ABIPLAST 

(Associação Brasileira da Indústria de Plástico). Essa seleção foi realizada no site: 

http://www.abiplast.org.br/associadas, em setembro de 2016. Destaca-se que a ABIPLAST é 

uma entidade que representa um setor com 11.459 empresas transformadoras de plástico, 

1.080 empresas de reciclagem de materiais plásticos, e que este setor é responsável por 

313.062 empregos no Brasil (ABIPLAST, 2017).  

No período pesquisado havia 139 empresas listadas no site da ABIPLAST, sendo que 

os critérios de inclusão na amostra foram: a) atuar de forma ativa na cadeia de transformação 

de plástico; b) ter suas informações publicadas eletronicamente. Deste modo, foram excluídas 

da amostra consultorias e sindicatos que não atuam diretamente no processamento de 

produtos oriundos de resinas plásticas, mas que apareciam como associadas da ABIPLAST 

quando da busca.  

Após a pesquisa e coleta foram selecionadas 107 empresas que tinham informações a 

respeito de sua história, infraestrutura, produtos e demais informações sobre as suas 

atividades. Além disso, também foram coletadas brochuras (apostilas, informativos etc.) e 

relatórios como GRI. Esta seleção gerou 125 documentos primários para análise, sendo que 

estes documentos foram gerados das seguintes formas: i) download de brochuras e relatórios 

em PDF; ii) as informações publicadas no site de cada empresa foram copiadas na integra 

para um único arquivo Word por empresa, assim permitindo a intervenção de seus conteúdos 

na análise  com a utilização do software de análise qualitativa Atlas.Ti. Destaca-se novamente 

que cada documento primário utilizado e referenciado nesta pesquisa representa uma empresa 

ou uma entrevista, sendo que eles são apresentados pela letra “P” e seu respectivo número da 

base de dados na utilização das citações, por exemplo, P1...P177. 

Portanto, ainda na primeira etapa, após a construção da base de dados com os 

documentos elaborados e baixados, os mesmos foram inseridos no software Atlas.Ti. Vale 

destacar que na fase de coleta da base de dados para a construção do corpus empírico foi 

realizada uma pré-análise das informações, sendo que essa atividade estimulou insights para a 

escolha de códigos (categorias de análise) para classificação dos incidentes. Cabe ainda ser 

explicado que os incidentes são informações e/ou ocorrências identificadas por trechos, 

http://www.abiplast.org.br/associadas
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palavras e eventos descritos no conteúdo coletado. Assim, foram identificados fotos, vídeos, 

entre outras formas de evidenciação que contribuíssem para triangulação das informações a 

fim de compreender o comportamento das empresas para responder as demandas sociais 

relativas à preservação do meio ambiente.  

Desta forma, nesta fase cada incidente foi classificado por um ou mais códigos criados 

com base no corpus teórico. Contudo, se faz necessário informar que outros códigos também 

surgiram durante o processo de análise e codificação, o que permitiu a construção de 

conceitos também a partir da perspectiva dos dados.  

O quadro 6 apresenta os códigos utilizados para conhecer a população estudada. 

 

Quadro 6. Códigos descritivos da população utilizados para a análise 

 

Código Descrição Incidente 

Aplicação do 

plástico 

Tipos de aplicações do plástico 

como produto 

 jardinagem a aplicação hospitalar ... 

(P46) 

 atender à indústria automotiva e linha 

branca, ... mangueiras para uso 

hospitalar, indústria alimentícia, 

combustíveis, agrícola e construção 

civil e jardinagem. (P46) 

Atuação no 

mercado global 

Categorização das empresas que 

possuem relações comerciais em 

âmbito global 

 ... exporta seus produtos para países da 

Europa, Oriente Médio, América do 

Sul, América Central e África. (P67) 

Infraestrutura 
Equipamentos, unidades fabris, 

número empregados etc. 

 São mais de 3.000 colaboradores 

diretos e indiretos distribuídos nas 9 

unidades nacionais ... (P73) 

Início das 

operações 

Data de fundação da empresa ou 

início das operações na cadeia de 

transformação de plástico 

 Atuando no mercado desde 1974 (P58) 

 Fundada em 1964, na cidade de 

Cerquilho/SP, a companhia expandiu 

e se diversificou. (P62) 

Quantidade de 

Matéria prima 

utilizada 

Quantidade de insumos utilizados 

ou produtos gerados a partir do 

processo produtivo 

 A fábrica de poliestireno expansível 

(EPS) inicia atividades com 

capacidade para 25.000 toneladas/ano. 

(P162) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Com base na identificação e categorização dos indivíduos foi possível compreender a 

trajetória e dependência histórica de suas decisões, bem como escolhas relacionadas ao tipo 

de atividade, equipamentos, entre outros, que podem determinar também o tipo de rotinas e a 

composição das estruturas organizacionais. Concomitantemente à codificação descritiva da 
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população também foram associados os códigos abertos, ou de primeira ordem, aos incidentes 

a fim de compreender o fenômeno pesquisado.  

Deste modo, pode-se dizer que as atividades de codificação e análise são realizadas de 

forma concomitante, isto acontece porque segue-se um fluxo em direção ao alcance dos 

objetivos da pesquisa e não amarrado ao processo. Como pode ser visto na Figura 16, este 

processo não é linear e a busca é por uma amostragem teórica que não está diretamente 

relacionada à quantidade. Esse tipo de amostragem é representado pelo padrão de 

comportamento ou ainda relevância de um incidente para explicar o fenômeno estudado 

(SILVA; GODOY; BANDEIRA-DE-MELO, 2010).  

 

Figura 16 – Circularidade entre coleta e análise 

 

 

 

Fonte: SILVA; GODOY; BANDEIRA-DE-MELO, 2010, p. 253. 

 

Assim, conforme é aumentada a amostragem teórica são construídos os principais 

elementos para fundamentar categorias mais abstratas e suas respectivas propriedades. Deste 

modo, o primeiro passo é a identificação de incidentes na microanálise e sua associação a 

códigos de primeira ordem, que podem ser previamente determinados ou ainda surgirem do 

próprio incidente (código in vivo). Com base nestes códigos são criados novos códigos de 

ligação (códigos axiais), sendo que nesta etapa também podem ser utilizados os códigos de 

primeira ordem que se tornam axiais. O último nível de codificação é a codificação seletiva, 

onde geralmente são criadas ou validadas as categorias que surgiram das análises anteriores 

(SALDAÑA, 2015). 
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Portanto, nesta pesquisa foi utilizada como estratégia de análise dos dados a técnica de 

comparação constante, baseada na ideia de codificar e encontrar padrões de comportamentos 

nos dados coletados de forma cíclica (MILES; HUBERMAN, 1984). Para tanto, reforça-se 

que foi utilizado o software Atlas.TI para facilitar o gerenciamento das informações, o 

agrupamento dos códigos e a construção de gráficos e figuras que possam materializar da 

melhor forma os achados da pesquisa. Embora o software ajude no processamento das 

informações, quem realiza todas as análises é o pesquisador. 

Assim, após a coleta de dados das fontes de pesquisa, tanto na primeira fase quanto na 

segunda fase, foram realizadas buscas por padrões nos dados brutos (entrevistas, documentos 

e anotações das observações). Depois desta atividade os códigos foram agrupados de forma 

hierárquica conforme descrição anteriormente apresentada (Figura 16), chegando estes até 

categorias mais abstratas também representadas por códigos. Este processo também permitiu 

a triangulação das fontes de evidências. Sendo que as categorias analisadas e encontradas 

contribuíram para a construção de um mapa que pudesse explicar o fenômeno estudado. Este 

mapa será apresentado na próxima seção. 

O quadro 7 apresenta os códigos conceituais construídos a partir do corpus empíricos e 

que também surgiram durante a atividade de codificação. Estes códigos representam as 

primeiras categorias de análise. 

 

Quadro 7 - Códigos conceituais para a análise  

 

Códigos Descrição Incidentes 

Cadeia 

sustentável 

Atividades, eventos ou ações 

que apresentavam a junção 

de vários atores para 

recuperação de produtos, 

reciclagem, entre outras que 

buscassem mitigar o impacto 

ambiental. 

 Por meio de uma parceria estratégica com 

distribuidores e lojistas autorizados... (P162) 

 O estímulo de parcerias que priorizem usos de 

produtos com menor geração de resíduos ao meio 

ambiente. (P181) 

Fluxo circular 

dos produtos 

Ação da empresa ou outros 

atores para promoção do 

reaproveitamento e uso 

responsável de insumos em 

todo o ciclo de vida do 

produto. 

 ... se preocupa com o descarte de sacarias, caixas 

de papelão entre outros materiais plásticos 

reutilizáveis que são coletados e enviados a 

terceiros para reciclagem. (P153) 

 ...disponibiliza para a Associação ... grande parte 

do material reciclável gerado em suas 

dependências. (P100) 
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Continuação do quadro 7. 

Infraestrutura 

para a produção 

sustentável 

Equipamentos, pessoas, 

parcerias, processos, entre 

outros, que promovam o uso 

responsável em todo Ciclo de 

vida do produto 

 ... criou uma Central de Resíduos, para onde é 

destinado todo o resíduo sólido e líquido da 

empresa. (P165) 

 90 empresas fabricantes de defensivos agrícolas, 

cerca de 260 associações [...] estrutura de logística 

reversa das embalagens vazias ... (P102) 

Inovação no 

produto – não 

consta a 

questão de 

sustentabilidade 

Inovação que não apresente a 

questões relacionadas à 

sustentabilidade nas 

dimensões sociais e 

ambientais principalmente. 

 ... está equipado com máquinas de última 

geração,... (P107) 

 ... investe incansavelmente em P&D. A pesquisa e 

a inovação revertida para seus clientes garante a 

liderança do mercado nacional e internacional. 

(P163) 

 

Inovação para 

sustentabilidade 

Atividades voltadas para 

inovação que contemplem 

questões relacionadas a 

sustentabilidade em suas 

dimensões sociais e 

ambientais principalmente. 

 transformar resíduos em insumos reutilizáveis, 

investindo constantemente em pesquisa e 

tecnologia e desenvolvendo técnicas e soluções 

para o maior aproveitamento dos resíduos gerados. 

(P105) 

 ... primeira embalagem plástica para defensivos 

agrícolas produzida a partir de resina plástica 

reciclada com certificação UN. (P102) 

Investimento 

em sistemas de 

produção e 

qualidade – não 

consta 

sustentabilidade 

Atividades que demonstrem 

investimento em sistemas de 

produção e qualidade, mas 

que não apresentem questões 

de sustentabilidade nas suas 

dimensões sociais e 

ambientais principalmente. 

 Sistema de Garantia de Qualidade é homologada 

pela SGS-ICS conforme as normas ISO9001:2000 

e ISO/TS 16949:2002, para „Desenvolvimento, 

projeto, ... (P72) 

 ... altos investimentos em tecnologia e capacitação 

de seus profissionais. Contando com equipamentos 

de última geração, com o controle automatizado de 

todo o processo produtivo ... (P149) 

Mudança de 

rotina para 

sustentabilidade 

Alterações nas atividades, 

processos e estrutura para 

incorporar as questões de 

sustentabilidade nas suas 

dimensões sociais e 

ambientais principalmente. 

 Uma quantidade muito pequena de aditivo pro-

degradante é colocada no processo de fabrico ... no 

final da sua vida útil, o produto desintegra. (P75) 

 Levantamento de Aspecto e Impactos Ambientais 

(LAIA), ferramenta que ajuda a visualizar quais os 

itens que têm maiores índices de ricos ambientais 

... (P65) 

Produção 

sustentável 

Atividades e processos que 

promovam o uso responsável 

dos recursos. 

 Estima-se que para cada quilo de PE VERDE 

consumido, cinco quilos de CO2 deixam de ser 

emitidos, ... (P71) 

 Uma quantidade muito pequena de aditivo pro-

degradante é colocada no processo de fabrico. Isto 

quebra as cadeias moleculares do polímero, e no 

final da sua vida útil, o produto desintegra. (P71) 

Utilização de 

insumo 

reciclado 

Identificação de adoção de 

insumos reciclados. 

 ... já que pela primeira vez o PEAD é produzido 

por fonte renovável – gera um produto que também 

pode ser 100% reciclado. (P113) 

 ... já reciclou mais de 20 mil toneladas de EPS. 

Atualmente, a empresa recicla o correspondente a 

30% do mercado de embalagens de EPS. (P151) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Assim, os códigos foram criados a partir da análise do corpus empírico com base na 

procura de respostas a pergunta problema (MILES; HUBERMAN, 1984, SALDAÑA, 2015). 
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Desse modo, foram criados códigos que representassem um agrupamento de incidentes 

relevantes para essa pesquisa. Não obstante, se faz necessário reforçar que o corpus empírico 

deve também constituir uma amostragem teórica que dá substância aos achados em busca do 

critério de saturação ou redundância (EISENHARDT, 1989, CHARMAZ, 2009; SALDAÑA, 

2015). Portanto, após a coleta de dados das fontes de pesquisa foram realizadas buscas por 

padrões nos dados brutos (entrevistas, documentos e anotações das observações), que foram 

agrupados de forma hierárquica até que categorias mais abstratas pudessem ser encontradas.  

Com relação a validade dos achados na pesquisa qualitativa pode-se dizer que essa 

abordagem parte da interpretação, sendo que o pesquisador qualitativo trabalha 

frequentemente com um número pequeno de amostras, estudando-as em profundidade para 

obter informações detalhadas sobre os participantes ou informantes (RICH; GINSBURG, 

1999; MARSHAL; ROSSMAN, 2006). 

Com relação às entrevistas (quadro 8), elas foram realizadas com pessoas que 

possibilitaram aumentar a amostragem teórica desta pesquisa, assim visando a saturação 

teórica para validar os resultados (CHARMAZ, 2009). Vale a pena novamente reforçar que 

em pesquisas qualitativas o objetivo do processo de coleta não é a quantidade, mas a robustez 

e a busca por um padrão nos discursos, uma vez que o objetivo desta abordagem de pesquisa é 

buscar significados no fenômeno social estudado.   

Assim, nesta pesquisa foram utilizadas como fontes de dados primários entrevistas 

com perguntas abertas (PATTON, 2002). Elas foram conduzidas desta forma porque tinham 

como objetivo entender a trajetória histórica das escolhas das rotinas organizacionais. As 

entrevistas aconteceram entre maio e junho de 2017, sendo que duas delas aconteceram 

durante a feira “Plástico Brasil” que aconteceu em março de 2017. Os entrevistados 

selecionados estão diretamente ligados às empresas de transformação do plástico conforme 

quadro 8. 

Com relação às perguntas não foi seguido um questionário estruturado, mas conduziu-

se uma conversa onde o objetivo era fazer o entrevistado falar o máximo possível. As 

intervenções do entrevistador se davam para indagar sobre o “como” ou o “por que” os 

eventos ou atividades relatadas se davam. A diretriz para conduzir as entrevistas foi a resposta 

a três itens durante cada conversa. Esses itens foram: i) a relação entre as atividades da 

indústria de transformação de plástico e as demandas sociais relacionadas à preservação do 

meio ambiente; ii) a influência de fatores externos de âmbito legal, competição, relação com 

os stakeholders à respeito do primeiro item; o comportamento dos clientes (B2B e B2C) para 

com a indústria de transformação de plástico à respeito do primeiro item. 
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Quadro 8 – Informações dos entrevistados 

 

Entrevistado Descrição Condição da entrevista 

Entrevistado 1 

 

P172 

Executivo que representa 

associação e sindicato. Atua 

diretamente e de forma ativa nessa 

indústria. É responsável pela 

interlocução com agentes públicos e 

privados. 

Entrevista se deu na instituição levando em 

torno de 40 minutos que foram gravados para 

posterior análise. Além da entrevista foram 

fornecidos diversos materiais que também 

serviram de evidências. 

Entrevistado 2 

 

P173 

Executivo de órgão de classe do 

setor, que atua nacionalmente e 

internacionalmente. É responsável 

pela interlocução com agentes 

públicos e privados. 

Entrevista se deu na instituição levando em 

torno de 40 minutos que foram gravados para 

posterior análise. Durante e após a entrevista 

foram cedidos documentos para análise, sendo 

os mesmos considerados para análise. 

Entrevistado 3 

 

P174 

Executivo do setor privado que atua 

assessorando na implementação de 

processos e fabricação de máquinas 

para a reciclagem e transformação 

de produtos de plástico. 

Entrevista se deu na empresa levando em torno 

de 40 minutos que foram gravados para 

posterior análise. 

Entrevistado 4 

 

P175 

Atua no setor de reciclagem na 

comercialização de equipamentos e 

assessoria. 

Entrevista se deu durante a feira Plástico 

Brasil. A conversa durou mais de uma hora, 

mas não foi possível a gravação. As anotações 

representaram o discurso deste entrevistado. 

Durante a conversa foi demonstrado o processo 

com o auxílio das máquinas expostas, além 

disso, foi possível ver os resíduos e as resinas 

geradas na pós-reciclagem. 

Entrevistado 5 

 

P176 

Presidente de associação da 

indústria do plástico. É responsável 

pela interlocução com agentes 

públicos e privados. 

A entrevista se deu durante a feira Plástico 

Brasil, onde também foi possível assistir sua 

palestra. A conversa durou em torno de 30 

minutos e não foi possível a gravação, mas as 

anotações representaram o discurso deste 

entrevistado. 

Entrevistado 6 

 

P177 

Executivo do setor de embalagens 

que atua no desenvolvimento de 

novos produtos. 

A entrevista se deu na empresa e a conversa 

durou mais de 1 hora. O entrevistado não 

permitiu a gravação, mas as anotações 

representam o seu discurso. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

Portanto, as entrevistas supracitadas fizeram parte da amostra teórica desta pesquisa, 

sendo que a codificação foi realizada seguindo os mesmo parâmetros da primeira etapa de 

análise. No entanto, a primeira etapa aguçou os sentidos do pesquisador permitindo tanto 

perguntas direcionadas durante a entrevista para aumentar a amostragem teórica, como 

observações mais refinadas. Com base nesta nova perspectiva, agora mais direcionada, o 

pesquisador encontrou novos códigos a serem usados para análise conforme quadro 9. 
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Quadro 9 - Códigos conceituais para a análise  

 

Códigos Descrição Incidentes 

Falta de 

educação da 

População 

Ausência de comportamento 

que contribua para reciclagem 

dos materiais, além da 

desinformação com relação ao 

processo ou propriedades do 

plástico e de sua reciclagem. 

 Além disso, as pessoas não se interessaram pelo 

plástico como se interessaram pelas latinhas de 

alumínio. A motivação para a reciclagem também 

é econômica. É um trabalho de conscientização 

da população, amadurecimento da sociedade. 

(P177) 

 Então analisar o copo plástico, só como o copo 

plástico, depois do uso. Pode te levar a uma 

análise negativa, nossa usei uma vez e joguei 

fora. (P173) 

Questão de 

mercado 

Relação entre atividades de 

indústria do plástico e o 

mercado. Além de questões 

relacionadas à competição, 

comportamento do 

consumidor e 

comercialização. 

 Nós temos um mercado bem heterodoxo porque 

nós temos aquela micro...eu estive em uma 

pequena empresa, eu gostei ela é bem preparada, 

uma visão boa, mas temos uma Braskem (P173) 

 a gente faz B2B ..... a gente alimenta as indústrias 

e a gente alimenta o consumidor direto (P172) 

 O plástico teve um período muito bom quando 

substituiu o saquinho de papel. (P174) 

Atitude 

proativa 

Comportamento proativo que 

visa se antecipar ao 

movimento de outros atores 

sociais como concorrentes, 

consumidores e Estado. 

 Se pela parte privada, pelo menos na indústria 

química houve esse primeiro movimento 

voluntário, depois vieram os movimentos 

mandatórios. (P173) 

 Temos que pensar no longo prazo integrando 

todos os atores sociais. Não é isso que é 

sustentabilidade? (P177) 

 A Trifil e a Lupo criaram seu próprio sistema de 

reciclagem. A empresa Wolf, que é deles. (P175) 

Sujeito à 

influência do 

mercado global 

Situação em que a indústria 

de transformação do plástico é 

influenciada ou influencia o 

mercado externo. 

 Mas só que o fabricante de máquinas tem muita 

dificuldade para se manter, porque é um negócio 

sazonal e ele é nacional e mundial. Você pega 

uma máquina da China aqui cara, você põe ela 

um terço hoje com um dólar a 3,20. Você compra 

duas máquinas. (P174) 

 Com relação a tecnologia, o Brasil já tem 

condições de brigar de igual para igual com a 

concorrência internacional. (P177) 

Quebra do ciclo 

sustentável 

Atividade ou comportamento 

que gere a interrupção do 

fluxo de resíduos para a 

reciclagem. 

 O plástico coletado não pode gerar notas fiscais, 

assim muitas empresas não podem comprar tais 

resíduos. (P175) 

 ... a visão de sustentabilidade daqui do elo que 

faz a matéria-prima é do ciclo como um todo. 

(P173) 

Isomorfismo 

como 

mecanismo de 

defesas 

Determinação de normas e 

estruturas que devem ser 

obedecidas e incorporadas por 

todos. 

 Tanto que a gente se vê na obrigação de 

estabelecer normas para isso. [...] Servem. Porque 

a gente estabelece, a gente elabora as normas, 

coloca os requisitos mínimos.  (P172) 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
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Deste modo, somando-se aos códigos anteriores foi possível realizar uma análise com 

base nas evidências recolhidas na primeira e segunda etapa da pesquisa. Destaca-se que além 

das entrevistas citadas, o pesquisador esteve em duas feiras, a “Plástico Brasil” e a 

“Feiplastic”, onde foi possível conversar com diversos expositores e atores do setor. Além 

disso, também foi possível observar a preocupação dos participantes das duas feiras em 

apresentar um discurso voltado para a preservação do meio ambiente. Cabe informar que 

essas informações não foram materializadas no corpus empíricos, mas serviram de insights 

para a realização das análises. 

 

Gráfico 1 – Comportamento dos incidentes no discurso dos entrevistados 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2017. 

0

20

40

60

80

100

120

P172: Entrevista P173: entrevista P174: entrevista

P175: entrevista P176: entrevista P177: entrevista



93 
 

Para encontrar a saturação teórica nas informações coletadas, e assim esgotar a busca 

por novos incidentes com o aumento da base de dados, foram realizados alguns testes no 

software Atlas.Ti. Contudo, antes de apresentar tais informações se faz necessário lembrar 

que neste tipo de pesquisa a busca não é por quantidade, ou seja, o paradigma de análise 

objetiva dar substância aos achados quando se encontra a saturação ou redundância nos 

incidentes pesquisados nos discursos dos diversos indivíduos selecionados (EISENHARDT, 

1989, CHARMAZ, 2009; SALDAÑA, 2015). Lembrando que apenas um incidente que 

aparece uma única vez pode ser mais importante para a pesquisa do que um incidente 

recorrente. 

O gráfico 1 demonstra um comportamento regular nos discursos dos diversos 

entrevistados. Nota-se que inclusive há uma distribuição equivalente e proporcional entre os 

incidentes classificados, que são representados pelos códigos na linha abscissa do gráfico. 

Esta é uma situação significativa que permite alegar que houve saturação na busca pela 

amostragem teórica. A mesma situação foi evidenciada quando da análise do corpus 

empíricos da primeira etapa de coleta, com base nos dados secundários. Este comportamento 

pode ser percebido no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Comportamento dos incidentes nos dados secundários 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2017. 
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Deste modo, podem ser evidenciados comportamentos de homogeneidade no discurso 

na primeira e segunda etapa de análise, sendo que os gráficos são meramente ilustrativos 

porque esta pesquisa segue uma abordagem qualitativa e não se pode nortear somente por 

números de incidentes. Ainda com relação aos números apresentados deve ser informado que 

o filtro é o pesquisador, sendo este o instrumento de coleta e análise. Contudo, apesar desta 

preocupação de deixar clara a abordagem qualitativa aqui empregada, chama a atenção no 

gráfico para o código “inovação no produto - não consta a questão da sustentabilidade”. Este 

incidente apresentou uma redução em número, ou mesmo a ausência dele em diversos casos, 

o que demonstra uma maior preocupação em apresentar discursos orientados para a 

preservação do meio ambiente. Estes resultados serão melhor analisados na próxima seção 

desta pesquisa. 

 

Figura 17 – Tabela de co-ocorrência 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
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Além da análise apresentada nos gráficos, para o processo de análise posterior a 

codificação foram utilizadas duas atividades que estão disponíveis no software Atlas.Ti. A 

primeira foi a análise de “co-ocorrências”, onde o programa mostra os incidentes 

correlacionados a mais de um código. Com relação a esta análise pode-se fazer uma analogia 

as correlações em análises estatísticas. A figura 17 apresenta uma demonstração desta análise, 

que permite a checagem dos incidentes de tal forma que reforce a observação e classificação 

anteriormente realizada. Esta análise foi utilizada para compreender inclusive as relações 

estabelecidas na codificação axial. 

Outra análise realizada após a codificação foi o teste de premissas ou condições que é 

realizada acionando comandos entre os códigos, inclusive com a criação de novos códigos 

denominados de “super-códigos”. Esses novos códigos são chamados porque eles são 

constituídos de uma lógica de filtragem. Esta análise é realizada com a função “Query Tools” 

do Atlas.Ti, como demonstrado na figura 18. 

 

Figura 18 – Análise com auxílio do Query Tools do Atlas.Ti 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

Conforme pode ser evidenciado ao fazer alguns testes sobre condições especificas de 

relações, como na figura 18, cuja relação é se a “atitude proativa” está dentro da “cadeia 

sustentável”, foram detectados seis incidentes com base nesta análise, que são: 
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“Tem que intervir porque não dá ... a gente não consegue.” (P172); “A gente tem um 

exemplo que deu muito certo, porque claro é um resíduo perigoso, que são as 

embalagens de agrotóxico. A gente tem um sistema fechado de reciclagem dessas 

embalagens por meio de resolução CONAMA, mas quando eles tinham essas 

embalagens. Elas retornavam para o reciclador, elas  tinham um rótulo de papel, o 

papel, o rotulo de papel  numa reciclagem de plástico ele é o inimigo número um. 

Ele atrapalha muito o processo. Então o que os produtores de embalagens 

conversaram, vamos mudar esse rótulo para um rótulo plástico, assim foi resolvido 

tudo” (P172); “Que esse programa que a gente está junto com a PICPlast. A gente 

fez uma parceria inédita entre uma associação e uma grande produtora de resinas. 

Então é a Abiplast e a Braskem, a gente trabalha em várias ações para capacitar a 

cadeia.” (P172); “Vai leva o material. Minha opinião, falta muitos pontos de coleta e 

falta conscientização. Este é o básico, mas tem catador que já pega a garrafinha Pet. 

(P174); “Temos que pensar no longo prazo integrando todos os atores sociais. Não é 

isso que é sustentabilidade?” (P177); “O plástico ou a indústria não são vilões. É 

preciso ver o todo, isso é mais difícil porque precisa de maturidade. Ver o todo...” 

(P174). 

 

Portanto, com base nas ferramentas disponíveis foram realizadas as buscas pelos 

incidentes que pudessem ajudar a responder a pergunta de pesquisa e alcançar os objetivos. 

Vale ressaltar que para garantir a qualidade da pesquisa aqui empregada inicialmente foram 

seguidas as recomendações de Whetten (1989) a respeito do que representa uma contribuição 

teórica. Assim, para adquirir uma robustez e relevância para este trabalho foram adotados 

métodos e técnicas coerentes com a proposta do trabalho, que podem garantir a construção de 

categorias que podem emergir dos dados (Data-driven) ou surgir da teoria (Theory-Driven) 

conforme se desenvolve a coleta e análise dos dados (MILES; HUBERMAN, 1984). 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentadas as informações a respeito da indústria de transformação 

do plástico coletadas nas duas fases. Além disso, são apresentadas também as análises dessas 

informações e sua confrontação com o corpus empírico. No final desta seção é possível 

compreender os resultados finais da pesquisa. 

 

 

6.1 A evolução da indústria de transformação de plástico no Brasil 

 

A primeira fase de coleta de dados tinha como objetivo descrever e conhecer melhor 

as empresas da indústria de transformação do plástico no Brasil. Essa fase demonstrou que a 

maior parte das empresas estavam situadas nas regiões sul e sudeste do país. Vale lembrar que 

no Brasil esse setor contava em 2016 com 12.539 empresas e empregava diretamente 322.679 

pessoas de acordo com dados da ABIPLAST (2017). Outro dado importante obtido nesta fase 

de coleta é que em 2014 a produção mundial de resinas termoplásticas foi de 260 milhões de 

toneladas, sendo que o Brasil foi responsável por 6,3 milhões de toneladas deste montante. 

Cabe ainda informar que as empresas da 3ª geração (transformadoras), que foram 

selecionadas para compor a amostra na primeira fase de coleta, possuem uma intensa 

utilização de mão de obra e grandes áreas para montar sua infraestrutura de produção. Isto 

pode ser evidenciado nos seguintes casos: 

 

“... são mais de 3.000 colaboradores ...” (P73); “... possui 3 unidades, em 

Sumaré/SP, Catalão/GO e Artur Nogueira/SP, contando com aproximadamente 800 

colaboradores” (P74); “Com mais de 9 mil colaboradores ...” (P82); “... construída 

de 12.000m²...” (P96); “... 2.500m² e área total de 30.000m², ...” (P96); “... em uma 

estrutura com mais de 20 mil metros quadrados ...”(P117).  

 

Além desses aspectos também pôde ser evidenciado que as empresas possuíam mais 

de uma unidade, como pode ser visto em: 

 

“... conta ainda com mais 8 Unidades Produtivas distribuídas em todo o território 

nacional” (P73); “... possui sete mil funcionários, nove plantas no Brasil e 13 no 

exterior ...” (P163); “... A localização de suas plantas de forma a usar rotas mais 

curtas para as entregas, reduzindo o uso de combustível no transporte.” (P81).  

 

Por diversas vezes foi comprovado um discurso para justificar as diversas unidades 

produtivas como uma forma de reduzir os impactos ambientais, como, por exemplo, a 
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empresa P81 quando ela diz que ter mais de uma unidade facilita a redução de Gases de Efeito 

Estufa em seu sistema logístico. Além disso, com a adoção desta prática também não se pode 

descartar que as empresas obtenham ganhos em custos logísticos por conta da grande 

extensão territorial que tem o Brasil, o que também contribui com a competitividade dessas 

empresas. Outro aspecto interessante da amostra pesquisada é que muitas empresas atuam no 

mercado global: 

 

“... participação em feiras pelo mundo...” (P64); “... exporta toda sua produção de 

PET a diferentes destinos pelo mundo, tais como Estados Unidos, Israel, China, 

Argentina e Chile.” (P67); “... Contamos com três centros de distribuição para 

facilitar nossa logística internacional, localizados estrategicamente na Espanha, 

Alemanha e nos EUA.” (P81). 

 

Deste modo, embora estes números já representem uma ideia do tamanho e relevância 

desta indústria para o Brasil, ela pode se apresentar ainda muito maior se forem acrescentadas 

as empresas e atores da 4ª geração (indústria de reciclagem do plástico). O que pode ser 

admitido com base em um estudo que foi conduzido pela FIA (Fundação e Instituto de 

Administração) para mapear a indústria de reciclagem do plástico no Brasil. Nesta pesquisa 

foram contatadas mais de 4.700 empresas e instituições como PEVs, recicladoras, 

cooperativas, entre outras. As informações coletadas demonstraram que a indústria de 

reciclagem brasileira já está consolidada, sendo que 75% das empresas entrevistadas têm mais 

de 11 anos de mercado, 14% têm entre 6 e 10 anos, 6% entre 4 e 5 anos e 4% até 3 anos. Do 

total de empresas entrevistadas, 34% podem ser classificadas como pequenas empresas 

(faturamento de R$ 120 mil/ano a R$1,2 milhão/ano), 31% como médias (faturamento de 

R$1,2 milhão a 12 milhões/ano), 24% como microempresas (faturamento até 120 mil/ano), 

6% como grandes empresas (faturamento acima de R$12 milhões/ano), e 2% foram 

categorizadas como cooperativas não se enquadrando como empresa privada regular 

(CELULOSE ON LINE, 2016). 

Portanto, pode-se dizer que os números obtidos sobre a indústria de reciclagem do 

plástico são significativos, principalmente se for levado em conta que a indústria do plástico 

brasileira, como é reconhecida no ano de 2017, é relativamente nova. Além do mais, essa 

indústria teve como eventos que deram impulso em suas atividades a substituição do papel 

pelo plástico como embalagem nas lojas e supermercados, e a maior utilização de produtos de 

plástico na indústria automobilística. Sendo que estes eventos somente aconteceram a partir 

do final da década de 1990. Não obstante, pode-se dizer que este tipo de incremento para 
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reciclagem em uma cadeia de produção convencional traz benefícios para a sociedade como 

um todo.  

A figura 19 demonstra as atividades que foram somadas as já previstas em um sistema 

convencional de produção de produtos oriundos de resinas plásticas. 

 

Figura 19 – 4º geração de empresas da indústria do plástico 

 

 

 

Fonte: ABIPLAST, 2017. 

 

Deste modo, como pode ser percebido com a inserção dos resíduos pós-consumo do 

consumidor final se inicia um novo ciclo de produção com as resinas plásticas recicladas 

como insumo na indústria de transformação. Esse sistema já foi descrito na seção 4, mas cabe 

aqui reforçar a importância e a forma como foi construído tal sistema. Assim, apesar do fato 

de que o maior estímulo para adotar mudanças para atender as demandas relativas à 

preservação do meio ambiente seja principalmente oriundo de fatores externos, nota-se um 

movimento muito forte da internalização de um comportamento sustentável por questões de 

sobrevivência do setor em geral e das empresas em particular.  Essa situação pode ser 

evidenciada nos discursos dos Entrevistados 1 e 2, pois os mesmo concordam que se não 

houver uma mudança no comportamento das empresas desta indústria, o plástico será 

substituído com o passar do tempo por outros materiais, sendo eles melhores ou não. Essa é 

uma questão de sobreviver levando em conta uma fuga de práticas convencionais 
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representadas por um isomorfismo estagnado (NELSON; WINTER, 2005; BROWN; 

SQUIRE; BLACKMON, 2007). 

Vale a pena destacar que durante as análises para descrever as empresas desta 

indústria, e também depois com base nas entrevistas, notou-se certa tendência a imitação de 

comportamentos institucionalizados, podendo ser esses reconhecidos como isomorfismo. 

Contudo, conforme vários atores dessa indústria foram sentindo as pressões para atender as 

demandas sociais para a preservação do meio ambiente, também foi levado em conta que 

essas pressões podiam atingir não somente empresas isoladas, mas o setor como um todo.  

 

Gráfico 3 – Comportamento das empresas em direção da sustentabilidade 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2017. 
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O gráfico 3 demonstra o comportamento das empresas com relação à adoção de 

práticas que visem à preservação do meio ambiente. Vale destacar que esta é uma pesquisa de 

cunho qualitativo, e que a contagem dos incidentes não tem significado estatístico. Deste 

modo, os gráficos apresentados são somente para ilustrar uma tendência de comportamento ao 

se analisar a direção das linhas, que representam cada empresa.  

Portanto, como pode ser visto no gráfico 3, os códigos que representam a adoção de 

práticas para a preservação do meio ambiente possuem sua posição mais elevada, por 

exemplo, “cadeia sustentável”, “fluxo circular dos recursos”, “impacto ambiental”, entre 

outros. Destaca-se que o código “impacto ambiental” está relacionado à ações para reduzir os 

danos ao meio ambiente pelas atividades das empresas.  

Além disso, um ponto que chamou a atenção nas análises foi uma redução da 

percepção dos gestores com relação à pressão externa para a preservação do meio ambiente. 

Neste caso a pressão que leva as empresas a adotar novas rotinas foi vista como uma situação 

normal, um comportamento relacionado à evolução do sistema econômico-produtivo. Como 

disse o Entrevistado 2, “já houve um viés de demanda não oficial e não impositiva, mas uma 

autocritica do setor, entendendo que [a empresa] já precisa de um sistema de gestão, ele 

precisa trabalhar bem respeitando saúde, segurança e o meio ambiente, [...].” E também o 

Entrevistado 3, que disse “Você expande o leque, você torna mais sustentável [a empresa], 

porque você gera mais empregos com um subproduto seu. Então você pode ter dois, três 

subprodutos, gerar mais empregos.” 

Outra forma de representar o comportamento dos dados obtidos para se ter uma noção 

das mudanças nas rotinas das empresas é pelo gráfico de radar (Gráfico 4). Esta representação 

dá uma noção mais orgânica desta mudança na população das empresas estudadas. Nota-se 

que além do que já foi dito sobre a tendência de assumir um comportamento mais sustentável, 

o discurso das empresas é em direção contrária a rotinas que não contemplam ações de 

preservação do meio ambiente. Este comportamento pode ser visto nos códigos: 

“investimento em sistemas de produção e qualidade -Sem/Sustentabilidade”; “infraestrutura”, 

este representa estruturas convencionais; “inovação no produto - não consta a questão da 

sustentabilidade”. 

Portanto, como pode ser percebido nos gráficos 3 e 4, essa situação de inadequação 

estrutural das rotinas que não incorporam atividades de reciclagem de resíduos, ou mesmo 

reuso e redução de insumos, está sofrendo uma pressão inercial de agentes externos e internos 

à própria indústria. 
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Gráfico 4 – Comportamento das empresas em direção a uma cadeia sustentável 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados coletados, 2017. 

 

Dessa forma, esta situação de rotinas entendidas como dissonantes ao seu contexto foi 

aqui denominada de isomorfismo estagnado. Assim, novas rotinas organizacionais foram 

criadas, como a própria criação da 4º geração de empresas dessa indústria, além de novas 

normas, acordos, convenções entre outros tipos de negociações que fizeram com que quem 

não as mimetize fique de fora desse novo sistema. Vale destacar que esta situação pode levar 

a própria morte pela inércia das empresas que estiverem presas ao denominado isomorfismo 

estagnado.  

Como já dito anteriormente, a competição também funciona como um mecanismo que 

conduz ao isomorfismo, pois surge a partir da adaptação intencional das organizações às 

restrições comuns que elas enfrentam, ou porque as não-isomórficas são excluídas 

(HANNAN; FREEMAN, 1977; CARROLL, 1993; HODGSON, 2013). Esta situação justifica 

também o que já foi apresentado na seção 3 sobre o resgate dos princípios da concorrência 

Schumpeteriana (SCHUMPETER, 1934; NELSON; WINTER, 2002; HODGSON, 2007). 
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Além disso, as novas rotinas que são estabelecidas podem inicialmente ser chamadas 

de rotinas evolucionárias (figura 4), pois elas são reconhecidas como inovações ou atividades 

pontuais que se distanciam do isomorfismo vigente. Contudo, essas mesmas rotinas com o 

passar do tempo ganham o status de rotinas isomórficas por se tornarem institucionalizadas. 

Assim, com base no comportamento das empresas estudadas, pode-se dizer que a adoção de 

novas rotinas isomórficas faz parte de um comportamento de criação de um isomorfismo 

como mecanismo de defesa da indústria. Essa pode ser reconhecida como uma evolução 

Lamarckiana, pois um evento leva à adoção de novas rotinas que são institucionalizadas e 

transferidas para as outras empresas, ou ainda acrescidas ao repertório de rotinas (figura 5). 

Como base no que foi apresentado nas seções 2, 3 e 4 pode-se dizer que se construiu 

ao longo do tempo um contexto para a evolução do sistema econômico-produtivo. Deste 

modo, os eventos que podem ser evidenciados na figura 20 promoveram estímulos para que 

fossem adotadas novas formas de produzir, bem como influenciou o direcionamento de 

políticas públicas e o discurso de vários atores sociais.  

 

Figura 20 – Contexto da evolução da indústria do plástico 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 



104 
 

Portanto, como pode ser visto na figura 20 já nas décadas de 1970 e 1980 podiam ser 

evidenciados eventos relacionados à defesa da preservação do meio ambiente. Contudo, esses 

eventos ainda eram uma sinalização do que iria acontecer após o final do século XX. Vale 

destacar que a indústria já se adequava para adotar mudanças relacionadas ao uso ecoeficiente 

dos recursos por meio dos já descritos LCA e Cleaner Production. Essa situação demonstra a 

fuga de modelos convencionais baseados somente na eficiência econômico-produtiva. Uma 

fuga que parte de uma economia de mercado para uma economia circular. Assim, no caso em 

análise nesta pesquisa, após principalmente a instituição da PNRS a indústria de 

transformação do plástico começou a criar normas e procedimentos para que todos pudessem 

se adequar.  

Um aspecto relevante neste contexto apresentado na figura 20 é a influência de atores 

sociais, como o relatório da Ellen MacArthur para uma economia circular e a Encíclica Papal 

de 2015. A consciência a respeito desses eventos pode ser percebida no discurso de um dos 

representantes do setor, o Entrevistado 1, 

 

 “Eu acho que deixou de ser um objetivo inatingível. Elas [empresas] estão 

contratando pessoas experientes para esse fim. Ou contratando consultorias para 

mostrar o caminho. Participando de fóruns com essas questões. Está ai, não tem 

como fugir. A gente não tem como fugir. Ai a gente vem com um relatório da Ellen 

MacArthur que cai na nossa cabeça assim. Como é que você vai ficar alheio a isso. 

Não tem como ficar alheio a isso. Ai você vem com a encíclica do Papa quando ele 

fala que não é para usar plástico. Como você vai ficar alheio a isso, não dá.” (P172) 

 

Deste modo, a situação descrita como isomorfismo de proteção é muito interessante 

pelo ponto de vista dos objetivos da firma com relação a sua performance, pois algumas das 

novas rotinas que foram tornadas isomórficas, se analisadas somente pelo viés econômico-

financeiro seriam vistas como contraproducentes. Contudo, ao olhar de forma sistêmica as 

novas normas, procedimentos e regras inseridas neste sistema, inclusive com a participação 

ativa de diversos atores da própria indústria, é possível perceber um movimento para fugir do 

isomorfismo estagnado em direção de novas práticas para a busca da sobrevivência.  

Como ressaltou Conceição (2007) a respeito do sistema econômico-produtivo 

convencional, a própria noção de otimização dos resultados da firma é incoerente devido a 

gama de possibilidades que não podem ser definidas ou previstas. Portanto, a eficiência 

econômico-produtiva racionalizadora pregada em sistemas convencionais dá lugar a uma 

interação com outros atores numa relação de interdependência. Assim, constata-se que a 

sobrevivência da firma também depende da interlocução e atendimentos de demandas da 

sociedade.  
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Como defenderam Henderson (1995), Stark, Jakubek e Kobus (2015) e Kitchel (2016), 

atender as demandas da sociedade passa a ser relevante quando das decisões sobre o sistema 

produtivo. Nesta mesma linha, o comportamento das empresas analisadas está consonante 

com as informações do relatório de MacArthur (2012) sobre o estabelecimento de uma 

economia circular. Deste modo, pode-se dizer que as empresas que não adotarem tais 

comportamentos por meio das novas rotinas institucionalizadas, não evoluirão e serão extintas 

pelo Darwinismo organizacional. 

Portanto, não dá mais para fechar os olhos a dinâmica social e achar que as empresas 

são somente instituições capazes de eficiência alocativa dos recursos para aumentar suas 

performances. É preciso também levar em conta o papel social das empresas, que não são 

entidades isoladas da sociedade. Assim, a eficiência das empresas depende de um equilíbrio 

entre toda a sociedade. A relação entre objetivos da firma e alocação de recursos de forma 

eficiente depende de um processo dinâmico e contínuo de forma consciente e integrativo. 

Cabe lembrar que o sistema econômico-produtivo se torna relativamente incerto e 

indissociável de mudanças tecnológicas e sociais ao longo do tempo (NELSON, 1995; 

CONCEIÇÃO, 2007; BRAUNERHJELM; SVENSSON, 2014). Por isso, a escolha da teoria 

Evolucionária para análise da dinâmica da indústria aqui estudada contribuiu para 

compreender a evolução por meio da causalidade social que é dependente da trajetória 

histórica de um agente ou ator social – Path dependence. 

Não obstante, essa situação relacionada a atender as demandas da sociedade, mesmo 

trazendo novas exigências ao ponto de impor novos padrões de comportamento a uma 

indústria já estabelecida, pode ser evidenciada nas seguintes citações: 

 

Tanto que a gente se vê na obrigação de estabelecer normas para isso. (P172); Olha 

meu produto é normalizado, ele atende a norma tal. Esse produto que você está 

importando não. Então eu acabo mostrando para meu cliente a diferença entre meu 

produto e o produto que ele está importando. (P172); Nós queremos que todas as 

indústrias se credenciem para trabalhar nesse padrão (P173); Os programas 

ambientais atendem a três compromissos básicos: O cumprimento da legislação 

ambiental, o comprometimento com a prevenção da poluição e a implementação 

contínua de melhorias ambientais. (P156); iniciado em 1988 junto aos 

Distribuidores, sistematizou a coleta e remessa à [empresa x] dos recortes das 

lâminas de PVC resultantes dos serviços de montagem e instalação (P52); O SIG é 

um sistema fundamentado nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, que 

integra todos os componentes e processos da organização dentro de uma estrutura 

completa ... (P168); Então a gente teve um acordo setorial que foi assinado em 2015 

pelo Ministério do meio ambiente, embora a gente tenha entregue a proposta em 

2012, final de 2012 agente colocou todas as datas né... a gente pôs tudo bonitinho no 

cronograma que o Ministério exigia que era para entregar final 2012, ... (P172); As 

normas geralmente elas iniciam como voluntárias (P172); cadastro técnico federal 

do IBAMA, Licença de Operação, Alvará de Funcionamento, Licença Sanitária, 

Liberação do Bombeiro, Outorgas poço e Sanepar, licença de terceiros para correta 
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destinação de resíduos e para complementar o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA). (P64). “... foi criado em dezembro de 2001 como resultado da 

união da indústria do setor para atender às determinações da Lei 9.974/00” (P100). 

  

Assim, pode ser verificado que algumas mudanças adotadas podem ser classificadas 

como atitudes proativas. Além disso, essas mudanças tiveram como intensão a defesa de 

impactos mercadológicos maiores na indústria do plástico no futuro. Contudo, também 

existem antecipações a problemas que poderão ser causados pelos próprios impactos 

ambientais que são cada vez mais evidentes. Não se pode esquecer que o plástico permanece 

na natureza por mais tempo, sua degradação e virtualmente zero se for levado em conta o 

tempo de sua criação e permanência no meio ambiente. Destaca-se que essas informações 

foram descritas na seção 4. 

Deste modo, com relação às pressões para a adoção de rotinas que contemplem a 

preservação do meio ambiente, foram identificadas pressões advindas dos aspectos legais e 

mercadológicos. Destacando que este último aspecto foi identificado pela adoção de 

certificações que determinam regras e normas para uma produção mais consciente. Além 

disso, essas novas normas tornam as empresas que as adotam mais competitivas. Como 

disseram todos os Entrevistados, a internalização das questões relacionadas à preservação do 

meio ambiente, como redução, reuso e reciclagem dos recursos, não é somente uma benesse 

das empresas para com a sociedade. Essa é também uma questão de inteligência para com a 

própria empresa, pois a economia de recursos é obtida de uma relação simbiótica de 

mutualidade com os consumidores. Sendo que esta nova postura traz ganhos econômico-

financeiros consideráveis para as firmas também.  

 

 

6.2 Reestruturando a cadeia produtiva com a inserção dos consumidores 

 

Com base no que foi apresentado até aqui, pode-se dizer que há uma tendência 

evolutiva nas decisões sobre alocar recursos nas empresas, mas pode-se também dizer que há 

muitas empresas que não compreenderam este novo cenário. Como foi visto até agora, as 

empresas aqui estudadas, ligadas à indústria do plástico, sofrem cada vez mais com pressões 

para preservar o meio ambiente. Destaca-se que uma dessas pressões pode ser traduzida pela 

PNRS, que estabelece controles mais abrangentes sobre os resíduos da pós-produção e do 

pós-consumo. 
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Além disso, também são evidenciadas novas exigências dos clientes com relação a 

certificações e comprovações de que o processo produtivo não agride o meio ambiente. Não 

obstante, vale a pena destacar que os clientes, consumidores finais ou corporativos, também 

sofrem pressão pela adoção de um comportamento de consumo e descarte mais consciente. 

Vale a pena novamente destacar que mesmo no âmbito religioso, com a Encíclica Papal de 

2015, essa questão já é apresentada. Além disso, a discussão sobre a preservação do meio 

ambiente pode ser percebida facilmente nas redes sociais, na mídia nacional e internacional, 

além de estar presente nas escolas e faculdades. Deste modo, essa situação que contempla 

insumo-produto-insumo em um fluxo circular afeta todos os atores sociais.  

Contudo, pode-se dizer que ainda há muito que evoluir com relação à atuação dos 

diversos atores do sistema produtivo do plástico, principalmente se for inserido o consumidor 

como agente ativo nesta cadeia. Aliás, os Entrevistados citaram que a ausência de 

conhecimento não somente dos consumidores, mas de especialistas e agentes públicos com 

relação à reciclagem e a indústria do plástico, faz com que muitas das pressões à essa 

indústria sejam por conta de pré-conceitos ou avaliações superficiais. Os seguintes relatos 

ilustram essa situação: 

 

Falta de educação da população... é para a questão ambiental não só para plástico, 

mas para todos os materiais orgânicos e inorgânicos.   Aí a gente começa a ver entre 

aspas o declínio porque o plástico se mostra diferente de outros resíduos que estão lá 

no fundo e não aparecem. (P172); E ai a gente vem para o caso especificamente do 

plástico, eu acho que assim, de todos os produtos que a gente está falando, eu 

trabalho não com plástico transformado, mas com a matéria prima do plástico. Por 

que o plástico parece que está tão sobre a mira?  Pelas próprias características 

positivas do plástico. (P173); Porque é assim, o pessoal não entende que graças a 

Deus que os plásticos não se biodegradam, ou não se degradam com facilidade. 

Ainda bem que eles levam anos para se degradar. Por que eu posso reutilizá-los 

várias vezes, eu não preciso mais extrair recursos naturais para fazer um novo 

produto (P172); O plástico ou a indústria não são vilões. É preciso ver o todo, isso é 

mais difícil porque precisa de maturidade. Ver o todo... (P177); Depende do 

consumidor, ele é a ponta da cadeia, eu diria ... nesse caso que ele é a principal. 

Porque se ele não faz a sua separação dentro de casa eu não consigo ter esse resíduo 

de volta ... (P173); Então é ai que tem que rolar uma política de conscientização 

maior... é ...pensando no seu trabalho é errado a gente falar em lixo. (P174); A 

mudança é também resultado de uma mudança de mentalidade. (P175). 

 

Com base nestas citações e outros incidentes evidenciados ao longo da análise dos 

dados constata-se que a questão da preservação do meio ambiente passa pela interlocução 

com todos os atores sociais. Assim, a busca de soluções para as questões de preservação do 

meio ambiente passa pelo diálogo constante para que ocorra a mutação de todo o sistema. 

Além disso, a própria dinâmica social ao longo do tempo insere novas tecnologias e eventos 

que podem mudar o estado das coisas. 
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Uma questão que chamou a atenção nas análises das entrevistas foi à preocupação de 

não chamar o resíduo do pós-consumo de lixo. Isto parece uma questão simples, mas envolve 

toda uma mudança de comportamento e cultura. Como disse um dos entrevistados, se é 

embalagem todos gostam porque mantem o produto limpo e protegido. No entanto, quando se 

consome o produto, essa embalagem se torna “lixo”. Essa situação se torna um problema 

porque essa embalagem deveria se tornar insumo novamente ao ser reinserida na cadeia 

produtiva. Porém, isso somente será possível com a atuação responsável de todos.  

Com base neste contexto, e nas informações sobre os danos ao meio ambiente 

apresentadas na seção 4, pode-se dizer que o plástico não é o vilão. O problema é o 

comportamento dos consumidores e outros atores sociais como o próprio Estado que não 

olham para o quadro como um todo. Não quer dizer que as empresas estejam isentas de culpa, 

mas notou-se mais ações das empresas do que da sociedade civil como um todo, mesmo 

sendo esta movimentação das empresas em direção da autopreservação.  

Portanto, quando a discussão sobre preservar o meio ambiente ganha uma visão mais 

holística, pode-se dizer que não se ataca somente os efeitos, mas sim as causas. Neste caso 

foram encontradas ao longo desta pesquisa informações sobre a substituição do plástico, ou 

ainda torná-lo biodegradável. Contudo, como disseram os Entrevistados, será que o grande 

ganho não é realmente as propriedades do plástico de não se degradar. Assim, é possível 

manter o fluxo circular do produto de forma contínua, se não no mesmo produto, como 

subproduto ou em novas aplicações.  

Cabe informar que esse trabalho não tem a pretensão de defender a indústria do 

plástico, ou mesmo tem qualquer interesse com essa indústria. As evidências apresentadas na 

seção 4 sobre os danos ambientais, somadas as entrevistas e outras informações colhidas, 

demonstraram que o problema não é o plástico em si. E se a questão for o plástico é preciso 

discutir formas de mudar sua produção e uso. O problema aqui constatado com relação aos 

danos ambientais e a preservação do meio ambiente são causados principalmente por conta do 

descarte inadequado pelo consumidor final. Como foi o caso de cotonetes encontrados no mar 

que foram jogados em vasos sanitários. Por outro lado, notou-se ao longo da pesquisa uma 

atitude proativa desta indústria, inclusive para conscientizar a população a respeito do uso e 

descarte do plástico. Como já foi dito, não se discute se essa ação é resultado de uma 

autopreservação ou de pressões legais, mas que representam contribuições importantes para a 

construção de uma sociedade sustentável. 

As seguintes citações demonstraram como uma cadeia circular sustentável é 

estabelecida para que o produto de plástico volte a se tornar insumo do pós-consumo: 
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“... reutiliza esses materiais para um novo acondicionamento e reenvio de produtos, 

numa operação que se repete enquanto permaneçam inalteradas as características 

físicas e originais das embalagens ...” (P52); “Logística Reversa (Repacking) Por 

meio de uma parceria estratégica com distribuidores e lojistas autorizados ...” (P52); 

“... legislação definiu os princípios do recolhimento e manejo das embalagens 

vazias, a partir de responsabilidades compartilhadas entre todos os agentes da 

produção agrícola – agricultores, canais de distribuição, indústria e poder público ...” 

(P100). 

 

Portanto, apesar deste posicionamento do pesquisador com base nas evidências, se faz 

necessário explicitar que não foi esquecido que empresas privadas muitas vezes colocam os 

seus interesses acima dos interesses ou demandas da sociedade. Neste caso a atuação mais 

ativa do Estado faz a diferença. Além do mais foi observado que o comportamento voltado 

para as questões relacionadas à preservação do meio ambiente também trazem vantagens 

estratégicas para as empresas. Esse novo comportamento leva a competição para um novo 

estágio, uma evolução que visa um mercado consumidor mais informado e maduro. 

A figura 21 demonstra como os códigos foram relacionados para se chegar aos 

resultados aqui apresentados. Vale a pena lembrar que os códigos apresentados e usados para 

realizar a classificação dos incidentes foram gerados a partir da utilização do corpus teórico, 

mas também emergiram da construção e análise do corpus empírico. 

O fluxo apresentado na figura 21 demonstra na sua base a representação de um 

“sistema de produção convencional”, que está fundamentado na eficiência econômico-

financeira da firma. Esse sistema convencional segue uma orientação de mercado voltada para 

a maximização do lucro, atuação de um sistema end-of-pipe e inovações que não contemplam 

as questões de sustentabilidade diretamente. Além disso, pode-se se dizer que as rotinas 

isomórficas, anteriormente categorizadas como estagnadas, influenciam um comportamento 

convencional da firma. 

Todavia, as relações entre os códigos à esquerda da figura 21, demonstram pressões 

para adotar um comportamento orientado à preservação do meio ambiente, que podem surgir 

da própria aplicação do plástico. O exemplo mais evidente é o das embalagens que sofrem 

com a legislação, sendo este o caso da cidade de São Paulo que através de legislação visa 

mitigar ou eliminar a utilização de sacolas de plástico, isto sendo feito por meio da proibição e 

cobrança em lojas e supermercados. Além dessa situação também são fatores que estimulam 

esta pressão os impactos ambientais evidentes do uso do plástico, e ainda questões 

relacionadas ao mercado global. 
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Figura 21 – Mapa das relações entre os códigos na análise 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa, 2017.  
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Do outro lado, quanto mais são sentidas estas pressões mais se evidencia a criação de 

outras rotinas, agora voltadas para a preservação do meio ambiente. Portanto, um estado 

anterior de estabilidade se encontra agora instável. Desse modo, a busca pela sobrevivência 

faz com que novas rotinas, chamadas aqui de evolucionárias, sejam institucionalizadas. Neste 

caso se inverte a direção da pressão, que passa a ser interna e pode ser constata nos acordos, 

convenções, normas, entre outros. Como já foi dito, a situação em que estas rotinas 

evolucionárias ganham status de rotinas isomórficas, por uma atitude proativa de agentes da 

própria indústria, foi aqui denominada de isomorfismo de proteção. 

Em resumo, a dinâmica social e a pressão para que os agentes atendam as demandas 

sociais fazem com que o sistema econômico-produtivo passe por uma evolução. Sendo esta 

uma evolução para macrossistemas sustentáveis. Contudo, essa mudança não é natural e 

depende de conflitos entre estados de regularidade e ruptura no sistema vigente, o que 

justifica a ação de institucionalizar novos comportamentos. 

Neste contexto de adaptação a mudanças no ecossistema econômico-produtivo-social 

surgem soluções intermediárias como a produção sustentável convencional, que pode adotar 

práticas sustentáveis ao longo de uma cadeia de produção. No entanto, essas novas práticas 

possuem um direcionamento ainda de forma end-of-pipe. Neste tipo de sistema as atividades 

são pensadas e geridas em um fluxo linear. Além disso, a disposição de materiais e o descarte 

nos estágios pós-produção e pós-consumo são vistos como processos fragmentados. Essa 

visão determina que cada ator envolvido no sistema econômico-produtivo possui uma única 

responsabilidade, sendo esta alinhada a sua atividade sem sofrer alterações ou complementos 

nas atividades dos demais. 

Contudo, um sistema que contemple uma visão evoluída no uso dos recursos deve ser 

pensado de forma circular. Dessa forma, quanto mais tempo um recurso permanecer no 

sistema econômico-produtivo, menor será a necessidade de inserir novos inputs oriundos de 

recursos naturais.  Esse fluxo circular dos materiais, insumo-produto-insumo, depende entre 

outras ações da abertura de canais de comunicação com os diversos atores da sociedade.  

Além disso, um aspecto importante nessa mudança é que novas rotinas são adotadas 

constituindo um sistema que pode ser considerado diferente do convencional. As propriedades 

apresentadas na figura 21, canto esquerdo do quadro, podem contribuir para um sistema de 

“produção sustentável”, sendo aqui explicadas no quadro 10. 
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Quadro 10. Propriedades de uma produção sustentável 

 

Atividade Descrição Evidência 

Inovação para 

sustentabilidade 

Novas atividades são 

adotadas, bem como 

produtos e processos são 

criados para garantir a 

preservação do meio 

ambiente. 

 ... o aditivo reduz a estrutura molecular a um nível 

que permite o acesso de microorganismos [...] O 

material deixa então de ser plástico e se torna uma 

fonte de alimento. (P75). 

 O desenvolvimento da tecnologia de triagem e 

reciclagem ao longo dos últimos anos permite que 

uma enorme fatia desse material seja passível de 

reutilização. (P168) 

Gerenciamento 

de um fluxo 

circular dos 

recursos 

O sistema é pensado 

insumo-produto-insumo 

de forma a retroalimentar 

o sistema, inclusive com 

atuação mais ativa dos 

consumidores. 

 ...reutiliza esses materiais para um novo 

acondicionamento e reenvio de produtos, numa 

operação que se repete enquanto permaneçam 

inalteradas as características físicas e originais das 

embalagens ... (P52);  

 ...reciclamos nossos produtos. Nós criamos novos 

produtos com materiais seguros que podem ser 

repetidamente usados em um ciclo de produção, ou 

reintroduzidos em um ciclo natural e biológico... 

(P82) 

Construção de 

uma 

infraestrutura 

para a 

sustentabilidade 

Além da infraestrutura 

convencional são 

assimiladas estações para 

coleta de materiais 

descartados, entre outras 

que permitirão a 

reinserção dos resíduos 

na cadeia produtiva.  

 ... sendo a primeira empresa a abrir as portas para a 

Associação, que hoje é referência em reciclagem e 

integração social. (P68);  

 ...criou uma Central de Resíduos, para onde é 

destinado todo o resíduo sólido e líquido da empresa. 

Estes resíduos são previamente separados por 

funcionários especializados, devidamente paletizados 

e encaminhados para a Central de Resíduos em local 

específico ... (P85). 

Cadeia 

sustentável 

Sistema que contemple 

todos os atores de uma 

sociedade de forma 

consciente e integrativa. 

 São realizados treinamentos e campanhas, nos quais o 

maior foco é a importância da coleta seletiva, 

reciclagem e utilização dos recursos naturais. (P68) 

 Eu preciso que a população separe seu resíduo, que o 

poder público recolha esse resíduo encaminhe para 

uma central de triagem, que se faça a separação 

correta, que ele vá para uma indústria recicladora, e 

que ele leve esse material até a transformadora para 

que esse ciclo volte possa acontecer. (P172) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Do mesmo modo, pode-se dizer que as rotinas evolucionárias surgem de uma postura 

mais proativa das organizações (quadro 11), o que foi demonstrado pela implementação de 

mudanças como inovação em produtos e processos, integração do consumidor em uma 

infraestrutura para sustentabilidade, entre outras atividades que se distanciam das rotinas 

convencionais. 
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Quadro 11 – Características das empresas com relação às pressões para mudança 

 

Características da postura Reativa Características da postura Proativa 

 Busca maior controle e transfere 

responsabilidades. 

 Busca alianças e compartilha 

responsabilidades. 

 Atende exigências legais e demandas do 

mercado. 

 Busca modificar o estado regular de forma 

ativa ficando a frente da legislação e do 

mercado. 

 Mudanças incrementais em seu sistema 

organizacional. 

 Mudanças que causam rupturas em seu 

sistema organizacional. 

 Relação de dependência e interdependência 

de conveniência. 
 Relação simbiótica de interdependência. 

 Adoção de modelos existentes 

(benchmarking). 

 Serve de benchmarking para outras 

organizações. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

Como pode ser visto no quadro 11, e de acordo com o que foi verificado nas empresas 

pesquisadas, uma postura reativa tende a adoção de atividades e comportamentos para se 

defender de pressões que impõem mudanças. Além disso, as mudanças geralmente são 

incorporadas com base no benchmarking de empresas bem sucedidas. Contudo, pode-se dizer 

que essa situação de sucesso muitas vezes é associada ao estado atual das coisas, sendo que 

mudanças incrementais são adotadas para que não ocorram grandes investimentos ou 

alterações nas estruturas vigentes. 

Por outro lado, as empresas que apresentaram uma postura mais proativa 

estabeleceram uma relação simbiótica com os outros atores da cadeia. Assim, uma relação de 

interdependência foi estabelecida e muitas vezes gerenciada pelas empresas da indústria de 

transformação do plástico, o que fez com que elas assumissem a responsabilidade pela 

mudança de comportamento de outros atores do sistema econômico-produtivo-social. 

Portanto, os dois tipos de rotinas, evolucionárias e isomórficas, são selecionadas a 

depender do histórico e escolhas das empresas com relação a sua atuação prévia. Sendo que se 

pode dizer que foi percebido nessa pesquisa que empresas que escolheram atuar no mercado 

global ou obtiveram crescimento maior ao longo do tempo adotaram posturas mais proativas. 

Sendo que essa postura serviu inclusive para se posicionar de forma favorável ao atendimento 

das demandas sociais relativas ao meio ambiente. Assim, ao classificar as decisões das 

empresas ao longo de sua história quanto à seleção de rotinas isomórficas, principalmente as 
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estagnadas, ou evolucionárias, pode-se categorizar as empresas por seu comportamento 

reativo ou proativo com relação as pressões para a mudança. 

Vale destacar que esse estudo não teve um caráter probatório, assim a busca aqui foi 

por padrões de significados que serviram ao processo analítico do fenômeno estudado. 

Portanto, ao classificar as rotinas e organizações não se consegue predizer se empresas que 

adotam rotinas isomórficas com posturas reativas tenderão a entrar em processos entrópicos 

pela inaptidão de lidar com mudanças ambientais mais drásticas. Contudo, os indícios aqui 

apresentados podem ser úteis para análise e compreensão de uma indústria de forma geral, no 

nível macro, e de rotinas das empresas numa perspectiva em particular, em nível micro. 
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7. CONCLUSÕES 

 

No início deste trabalho se estabeleceu uma discussão sobre como a realidade social é 

construída de forma a que todos os atores são atingidos pelos resultados de suas atividades, 

bem como são influenciados pelas atividades dos demais. Além disso, pode-se dizer que cada 

vez mais consumidores, empresas e Estados são influenciados pela pressão para a preservação 

do meio ambiente. Neste contexto é criado um arranjo dinâmico entre diversos atores que não 

vê as empresas como alheias às externalidades negativas relacionadas ao uso dos recursos não 

renováveis.  

Assim, as organizações são parte e partícipes, sendo que decisões sobre a alocação de 

recursos de forma inconsciente deste agente pode comprometer o futuro da sociedade como 

um todo. Não obstante, esse mesmo agente que muitas vezes é considerado como o principal 

agressor do meio ambiente, se torna um grande aliado quando imbuído de uma atitude 

proativa orientada para uma produção sustentável. Esse comportamento pode mobilizar 

esforços para a inovação e a incorporação de rotinas que muitas vezes estavam ao encargo do 

próprio Estado, ou mesmo dos indivíduos da sociedade de forma geral. 

Vale destacar que essa situação é criada porque a atividade produtiva numa 

perspectiva convencional é vista de forma fragmentada. Assim, se for pensado o sistema 

econômico-produtivo-social de forma holística e integrada, pode-se entender a atividade de 

cada agente social de forma integrada e interdependente. Sendo que esse sistema somente 

pode ser compreendido ao logo do tempo com base numa perspectiva de causação circular. 

Portanto, uma relação circular é promovida em que os agentes presentes em uma sociedade 

criem um fluxo constante e sustentável.  

De tal modo, de um lado estarão os agentes que possuem necessidades e demandas e, 

do outro lado, estarão os agentes que suprem estas necessidades e demandas, mas de uma 

forma que incorpore a todos num fluxo contínuo e interdependente. Essa situação faz com que 

os recursos sejam pensados de forma circular, permitindo que desde a criação de novos 

produtos já se vislumbrem as atividades para a reintrodução do resíduo como insumo do pós-

consumo. Isso sendo possível se as empresas forem direcionadas para melhoria da qualidade 

de vida da sociedade e o fornecimento de bens e serviços que contemplem uma economia 

circular. 

Assim sendo, ao término desta pesquisa pode-se dizer que os objetivos foram 

alcançados, pois diversas evidências foram encontradas a respeito da internalização nas 
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rotinas das organizações das questões relativas à preservação do meio ambiente. Além disso, 

pode-se dizer que este é um movimento em direção à evolução para uma gestão madura, que 

se distancia de modelos convencionais onde o objetivo norteador das firmas era somente a 

eficiência econômico-financeira.  

Os outros objetivos desta pesquisa também foram alcançados quando da descrição da 

evolução dos sistemas de gestão das operações das empresas com a adoção de práticas como o 

LCA e o Cleaner Production. Além disso, ficou evidente que a mudança nas rotinas das 

empresas estudadas se deu principalmente levando em conta uma relação de interdependência 

entre o atendimento das demandas sociais para a preservação do meio ambiente e a 

sobrevivência das empresas. Essa situação se apresenta como uma realidade que se não 

totalmente evidente neste momento, será no futuro porque o uso inconsciente dos recursos 

não renováveis promove prejuízos para todos. 

Um aspecto relevante nesta pesquisa é que as rotinas evolucionárias evidenciadas 

podem ser categorizadas por mudanças que promovam incrementos ou rupturas nas rotinas 

vigentes. Essa situação representa a evidência do resgate dos princípios da concorrência 

Schumpeteriana. Por outro lado, as rotinas isomórficas, representadas por aquelas atividades 

ou processos convencionais, e que estão disponíveis no repertório de rotinas de um segmento 

ou setor, podem transmitir aos gestores certa segurança com relação a sua adoção. Contudo, 

essa segurança ao longo do tempo se torna contraproducente pela adoção de um isomorfismo 

estagnado. Aliás, pode-se dizer que a adoção de uma ou outra rotina pode estar associada à 

postura da empresa ser reativa ou proativa, mas que essa postura que conduz as decisões 

gerenciais pode levar a inércia e entropia do sistema organizacional. 

Com relação à postura seguida pelas empresas da indústria de transformação do 

plástico estudadas, pode-se dizer que as mudanças da rotina se deram pela pressão oriunda do 

ambiente externo, que no caso estudado foram causadas principalmente por mudanças na 

legislação ambiental (PNRS), uso dos recursos (descarte e escassez) e estratégia dos 

concorrentes (inovações). Além disso, pode-se dizer também que há uma mudança no 

comportamento dos clientes, consumidor final e/ou organizacional, que também sofrem 

influências das mesmas mudanças no ambiente externo. É necessário destacar que a indústria 

de transformação de plástico apresenta características relevantes a serem estudadas dadas a 

importância e a abrangência dos produtos oriundos de resinas plásticas. 

Outro ponto importante é que a mudança para uma sociedade sustentável não passa 

somente por uma evolução das empresas. Como visto na seção de apresentação e análise dos 

resultados, os entrevistados se preocuparam em não chamar os resíduos do pós-consumo de 
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“lixo”. Essa situação denota uma preocupação que não é somente semântica, mas representa 

uma questão relacionada à mudança de comportamento, uma mudança de cultura para um 

fluxo circular dos recursos. Deste modo, essa mesma mudança deve ser promovida no 

comportamento dos consumidores, sendo que essa não é uma mudança tão fácil e depende de 

ações do Estado, da sociedade civil organizada e das próprias empresas. 

Nesta linha de mudança de comportamento pode ser notado que as empresas que 

demonstraram estarem mais preparadas para assimilar as rotinas evolucionárias, também 

estabeleceram uma relação de interdependência simbiótica com outros atores envolvidos no 

sistema econômico-produtivo. Esse é um aspecto que só foi possível evidenciar dado o uso da 

biologia como metáfora proposto pela teoria Evolucionária. 

Vale também destacar que a perspectiva evolucionária não prevê uma realidade 

controlada e previsível. A realidade evolucionária resulta da dinâmica social que se alterna 

entre estados de regularidade e ruptura, sendo que essa situação justifica o uso do 

isomorfismo como proteção descrito nesta pesquisa. Essa situação é possível porque o estado 

de regularidade permite certa previsibilidade e o uso de uma racionalidade instrumental, mas 

somente enquanto os fatores ambientais permanecerem os mesmos. Por outro lado, como o 

estado de regularidade é passageiro, a busca constante por novas rotinas (evolucionárias) se 

torna uma constante para garantir um equilíbrio nos sistemas organizacionais. 

Com base neste contexto, um aspecto que deve ser destacado é que a análise sob uma 

perspectiva de dependência histórica – path dependence - é determinante para que se possa 

compreender de forma longitudinal a predisposição, ou não, das empresas sobreviverem. 

Assim, uma empresa para estar apta a sobreviver não depende somente de sua característica 

de imitar outras formas organizacionais, mas sim por uma questão de postura e 

comportamento mais proativo. Essa situação é justificada pela inércia das estruturas 

organizacionais construídas com base numa postura mais reativa e que adota o aqui 

denominado isomorfismo estagnado. De tal modo, as evidências que foram apresentadas 

sugerem que uma mudança de postura das empresas com relação ao sistema econômico-

produtivo-social deve ser adotada. Assim sendo, a perspectiva de sustentabilidade, 

principalmente ao que compete à preservação do meio ambiente, não é mais uma escolha, é 

uma tendência que levará inclusive à conquista de novas oportunidades para as firmas. 

Portanto, como pôde ser visto nessa pesquisa o ambiente externo possui um papel de 

pressão por mudanças nas rotinas organizacionais, mas as decisões pela adoção do tipo de 

rotina são dos gestores. Esse livre arbítrio de uma empresa faz com que ela adote posturas de 

reação ou ainda um papel proativo nas mudanças. Contudo, quando as rotinas ou estruturas 
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organizacionais estão inadequadas para sobrevivência de uma empresa, acontece a entropia do 

sistema organizacional por questão de fatores inerciais. Desta forma, cabe aos gestores uma 

consciência sobre acontecimentos fora do ambiente organizacional. Para tanto, uma postura 

proativa só é possível com o estabelecimento de canais de comunicação com os diversos 

atores da sociedade. 

Ao fim dessa pesquisa pode-se dizer que uma das limitações foi à ampliação da 

amostra que permitiria inferências generalizáveis a respeito do comportamento das firmas. 

Outra limitação desta pesquisa é com relação ao aprofundamento técnico sobre o 

processamento do plástico, o que se justifica pela área de estudo do pesquisador que é a 

administração de empresas. Além disso, a utilização de um questionário baseado na intenção, 

ou não, da adoção de novas rotinas e do desempenho das empresas poderia levar a inferências 

relevantes. Deste modo, pode-se dizer que estas limitações também se tornam uma 

oportunidade de estudos futuros para compreender o processo de decisões a respeito do 

atendimento das demandas sociais e a sobrevivência das empresas.  
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