














RESUMO 

Em meio às crescentes preocupações ambientais oriundas do desenvolvimento 
humano destacam-se aquelas referentes às atividades logísticas. Em particular, a 
cadeia logística da construção civil que é conhecida por sua elevada capacidade de 
gerar impactos ao meio ambiente. Tais impactos derivam da extração agressiva de 
recursos naturais não renováveis, perdas e poluição durante as atividades logísticas 
e a grande geração de resíduos sólidos. Neste cenário, verifica-se que a Engenharia 
de Produção propõe campos de estudo com a finalidade de reverter os impactos 
supracitados. Entre as alternativas destacam-se a Logística Reversa, a Logística 
Verde e o Green Supply Chain Management. No entanto, a despeito de possíveis 
soluções observa-se na literatura a constante citação de barreiras que as impedem 
de acontecer. Deste modo, este trabalho visou propor alternativas para solucionar os 
desafios frente às barreiras impostas à implantação da sustentabilidade ambiental na 
cadeia logística da construção civil, especificamente no ramo imobiliário da cidade 
de Curitiba/PR. Por meio de uma revisão da literatura e análise de conteúdo foram 
identificadas as barreiras e por meio da aplicação de um instrumento de pesquisa 
em dois grupos distintos (docentes de engenharia civil e profissionais atuantes em 
canteiros de obras), procurou-se hierarquizar e listar as barreiras mais críticas. Para 
analisar os resultados dos questionários foram utilizados procedimentos de 
estatística descritiva e a Análise Fatorial Confirmatória oriunda das técnicas de 
Structural Equation Modeling (SEM). Desta maneira, foram identificadas as barreiras 
mais preocupantes como falta de apoio da alta gestão das empresas construtoras, 
falta de conhecimento sobre as alternativas verdes, falta de envolvimento em todos 
os níveis da organização (estratégico, tático e operacional), bem como falta de 
integração entre os membros das cadeias de suprimentos, falta de mão de obra 
qualificada e falta de apoio governamental. Assim, com base nos itens mais críticos, 
na opinião de especialistas e na pesquisa na literatura foram feitas propostas para 
superar estes desafios. Sugere-se a busca constante por investimentos em melhoria 
da educação ambiental da população, qualificação de colaboradores, pesquisa e 
inovação, integração e solidariedade entre os membros da cadeia de suprimentos, 
incentivos governamentais e aplicação de leis para regulação do setor. Deste modo, 
acredita-se ser possível atingir um ambiente de sustentabilidade ambiental em que 
ocorrerá o uso saudável dos recursos naturais sem comprometer a qualidade de 
vida das gerações futuras.  

Palavras-chave: Construção Civil. Sustentabilidade. Logística Reversa. Logística 
Verde. GSCM. Análise Fatorial Confirmatória. 



ABSTRACT 

Amid environmental concerns about human development referring to logistics 
activities. In particular the logistic of the civil construction is known for its high 
capacity to generate impacts to the environment. These impacts derived from the 
aggressive extraction of nonrenewable resources, losses and pollution during 
logistics activities and the large generation of solid waste. In this scenario it is verified 
that the Industrial Engineering proposes fields of study with the purpose of reversing 
these impacts. The alternatives are Reverse Logistics, Green Logistics and Green 
Supply Chain Management. However in spite of solutions, we observe in the 
literature the constant citation of barriers that hamper them from happening. Thus this 
work aim to propose alternatives to solve the challenges facing the barriers imposed 
to the implementation of environmental sustainability in the logistics of civil 
construction specifically in the real estate of the city of Curitiba / PR. Through a 
literature review and content analysis the barriers were identified and through the 
application of a survey in two distinct groups (civil engineering professors and 
professionals working in construction sites) we sought to rank and list the most 
critical barriers. To analyze the results of the questionnaires statistical analysis 
procedures such as the Confirmatory Factor Analysis from the Structural Equation 
Modeling (SEM) techniques were used. In this way, the most worrying barriers were 
identified, such as lack of support from the top management of construction 
companies, lack of knowledge about green alternatives, lack of involvement at levels 
of the organization (strategic, tactical and operational), lack of integration among 
members of supply chains, lack of skilled labor and lack of government support. Thus 
based on the most critical items in the opinion of experts and research in the 
literature proposals have been made to overcome these challenges. We suggest a 
constant search for investments in improving the environmental education of the 
population, qualification of employees, research and innovation, integration among 
members of the supply chain, government incentives and application of laws to 
regulate the sector. In this way it is possible to achieve an environment of 
sustainability in which the healthy use of natural resources will occur without 
compromising the quality of life of future generations. 

Keywords: Civil Construction. Sustainability. Reverse Logistics. Green Logistics. 
GSCM. Confirmatory Factor Analysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

Para o constante crescimento e desenvolvimento de uma nação é 

necessário o investimento em infraestrutura. Tal investimento deve ser direcionado 

para rodovias, ferrovias, melhorias em portos, saneamento, obras estratégicas para 

geração de energia e também na construção de moradias, sendo todos atrelados à 

indústria da construção civil (CNI, 2016).  

Atualmente, a construção civil brasileira tem grande representatividade 

econômica e social, pois representa cerca de 6% do PIB e provém emprego para 9% 

da população (CBIC, 2016).  

Especificamente à construção de moradias, em 2015, o Brasil mostrava uma 

carência imediata de 6,2 milhões de unidades residenciais, caracterizando um 

significativo déficit habitacional (FIESP, 2016). No estado do Paraná, esta carência 

era de 261.675 unidades para o mesmo ano e em Curitiba, a capital do estado, em 

2013 a carência imediata era de cerca de 70 mil unidades. Associado ao déficit 

habitacional, que cresce a cada ano, tem-se ainda problemas relacionados às 

habitações inadequadas (coabitação ou com necessidade de regularização 

fundiária) (IPEA, 2013).  

Caracteriza-se assim uma contínua demanda por unidades habitacionais no 

Brasil, que chegará a cerca de 20 milhões de unidades em 2024, sendo 10 milhões 

para a população de baixa renda, ou aquela que recebe de um até três salários 

mínimos por mês (FGV PROJETOS, 2014).  

Dentre os tipos de habitação a serem construídos, para atender esta 

demanda, têm-se a construção de edifícios para habitação coletiva, habitações muito 

comuns nos grandes centros urbanos, formadas por edificações verticais na qual 

vivem mais de uma família (MOTTA e GUERRA, 2016).  

Conforme estudo da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado 

Imobiliário do Estado do Paraná (ADEMI-PR, 2016), em março de 2016, o estoque 

de unidades residenciais em Curitiba/PR, com característica multifamiliar, era de 

9.087 unidades para venda, número considerado baixo pelo setor, tendo em vista a 

quantidade de lançamentos, que por trimestre em 2008, chegou a lançar 3.710 

unidades.  

Tais informações confirmam o aumento de demanda que pressionará o setor 

para a construção de mais moradias na cidade de Curitiba/PR. Considerando este 
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contexto, a importância econômica e social da construção civil é clara, em especial, 

no setor habitacional. No entanto, aliada à necessidade de crescimento e 

investimento deste setor, convém lembrar que a construção civil é também 

conhecida pela elevada capacidade de causar impactos ao meio ambiente. 

Boa parte dos insumos necessários às obras deriva de um extrativismo 

agressivo, que consome recursos não renováveis da natureza, como areia, minério 

de ferro, madeira, água potável, dentre outros, além de gerar resíduos capazes de 

poluir o meio ambiente de forma significativa (PAIVA e RIBEIRO, 2005).  

Não obstante a necessidade de utilização desses materiais, durante as 

obras existem os problemas ligados ao desperdício. No trabalho realizado por 

Alexandre e Saboia (2015), são citados como números indicativos de desperdício 

até 33% dos recursos disponíveis durante o processo construtivo. Já Colombo e 

Bazzo (2001), reportam perdas entre 9,59% a 23,34% e Rocha Neto (2010) afirma 

que o desperdício médio pode chegar a 23,5%.  

Além das perdas inerentes ao processo construtivo existe também a geração 

de resíduos sólidos. Segundo a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos 

da Construção Civil e Demolição (ABRECON, 2015), calcula-se que 

aproximadamente 55% de todos os resíduos sólidos gerados no Brasil sejam 

provenientes de construção ou demolição (cerca de 275 kg/hab./por ano).  

Neste caso, além do impacto direto relacionado ao consumo de materiais 

durante uma obra é necessário observar, também, os aspectos referentes ao ciclo 

de vida da construção, que ao término de sua vida útil poderá considerar a 

demolição e grande quantidade de resíduos sólidos será gerada (CALDAS, 2016).  

Cheng et al. (2008) apontam que somando-se todos os aspectos da 

construção civil estima-se que esta, a nível global, seja responsável por até 40% de 

toda a emissão de carbono à atmosfera. Sendo a emissão de carbono diretamente 

relacionada ao efeito estufa e conforme evidenciam cientistas é fator determinante 

para o fenômeno da mudança climática e do aquecimento global (SARKIS, ZHU e 

LAI, 2011).  

Assim, são crescentes as preocupações relacionadas aos impactos 

advindos da construção civil, principalmente em termos de sustentabilidade, 

sobretudo na dimensão ambiental. Tal fato é comprovado pela evolução e aumento 

na quantidade de legislação que aborda este assunto e tem por objetivo controlar tal 

setor.  
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Historicamente as preocupações derivam da conferência de Estocolmo em 

1972, da Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Eco-92) e da publicação dos sete princípios da construção 

sustentável pelo Conselho Internacional de Construção em 1994 (BREMER et al., 

2013; NAGALLI, 2014).  

No Brasil, de forma centralizada, a legislação ambiental de maior 

representatividade é a lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente e regulamenta o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 

Posteriormente, em 1988, com a publicação da Constituição Federal, lei 

máxima brasileira, é citada em seu capítulo VI referente ao meio ambiente no artigo 

225 que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, é citada também que a 

sociedade como um todo deve preservá-lo com vistas à sustentabilidade (BRASIL, 

1988).  

Em se tratando de normas mais específicas, a resolução 307 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 2002, estabelece diretrizes para a gestão 

de resíduos da construção civil e a lei 12.305 de 2010 instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2016).  

Na lei referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos é citada como um 

dos instrumentos para sua aplicação a implantação de sistemas de Logística 

Reversa (LR), cuja definição básica é o movimento de um produto a partir do 

consumidor final para o retorno ao ciclo produtivo dos negócios, ou para disposição 

final adequada (LOPES, SACOMANO NETO e SPERS, 2013).  

Assim, dentre alternativas que podem auxiliar na solução dos problemas 

ambientais da construção civil está a LR, mas não apenas ela. Dentre outros 

conceitos atrelados ao campo de estudo da Engenharia de Produção e que estão 

diretamente associados a este problema pode-se destacar ainda a Logística Verde 

(LV) ou Green Logistics e o Green Supply Chain Management (GSCM) que se refere 

a um enfoque sistêmico que vai além da preocupação com o retorno e reciclagem, 

mas sim o pensamento de toda uma cadeia (em todos os seus níveis e membros) 

visando o menor consumo de energia e materiais (SANTOS et al., 2015).  

Além desses instrumentos que podem atuar como alternativas para os 

problemas da construção civil, de maneira geral, também se pode considerar o 
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campo de estudo da Engenharia de Sustentabilidade que se preocupa com a gestão 

ambiental, produção mais limpa e eficiente, além do desenvolvimento sustentável 

(ABEPRO, 2008).  

Por meio da integração dessa visão sustentável às atividades logísticas 

espera-se que haja uma redução dos danos ao meio ambiente e à sociedade, pois 

tais conceitos visam: redução no consumo de recursos, destinação correta de 

resíduos e materiais, controle de ruído, redução da poluição e da emissão de gases 

nocivos, bem como redução de engarrafamentos e de outros problemas 

(ENGELAGE, BORGET E SOUZA, 2016).  

Mas, apesar da existência de instrumentos como a Logística Reversa, 

Logística Verde, Green Supply Chain Management e a Engenharia da 

Sustentabilidade para auxiliar na redução/minimização dos impactos gerados pelas 

atividades produtivo/industriais da humanidade são frequentes na literatura a citação 

de barreiras que impedem o pleno sucesso destas práticas.  

Tal problema consiste no foco desta pesquisa e será melhor detalhado na 

sequência deste estudo.  

1.1.  PROBLEMA DA PESQUISA 

Como se observa, a sociedade depara-se atualmente com diversos 

problemas ambientais decorrentes da degradação do meio ambiente tais como: a 

extração agressiva de matéria prima da natureza, poluição gerada pela queima de 

combustíveis fósseis, perdas em processos produtivos e geração de resíduos. Tais 

problemas são claramente evidenciados na construção civil (PASCHOALIN FILHO e 

GRAUDENZ, 2012; NAGALLI, 2014; ALEXANDRE e SABOIA, 2015).  

Na cidade de Curitiba, estes problemas se intensificaram desde a década de 

70, quando a cidade tinha 600 mil habitantes e após anos de intenso crescimento, 

industrialização e urbanização, passou a 1.751.907 habitantes em 2010. Tais ações 

resultaram em verticalização da cidade e aumento da frota de veículos com 

consequências para a qualidade do ar (GUIMARÃES, 2011). Este crescimento 

populacional tem continuado e atualmente, em 2017, a população da cidade chega a 

cerca de 2 milhões de habitantes (IPARDES, 2018).  

Somente com relação ao aspecto de geração de resíduos provenientes da 

construção civil de Curitiba, conforme Associação das Empresas Paranaenses de 
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Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil (AEMPARCC), cerca de 60% do 

entulho gerado pelas obras é destinado a aterros clandestinos o que é um fato 

preocupante com relação aos possíveis danos ambientais causados (AEMPARCC, 

2014).  

Como solução para tais problemas, observa-se a existência de campos de 

estudo que se dedicam a propor alternativas para suavizar ou mesmo mitigar estes 

problemas como a Engenharia da Sustentabilidade, o Green Supply Chain 

Management, a Logística Verde e a Logística Reversa (RIBEIRO e SANTOS, 2012; 

KOBAL et al. 2013; SOUZA, 2013; JABBOUR e SOUZA, 2015).  

Contudo, conforme se observa na literatura, existe uma frequente citação de 

barreiras que impedem a plena aplicação das atitudes sustentáveis e verdes na 

logística. São citadas dificuldades como os altos custos para implementação de 

alternativas verdes e sustentáveis, a demora em se perceber os resultados dos 

investimentos feitos, a ausência de compromisso sustentável por parte da alta 

gestão das organizações, carência de mão de obra qualificada, falta de integração 

entre membros da cadeia produtiva, alta concorrência entre as organizações, falta 

de apoio governamental, ausência de conhecimento por parte da sociedade das 

vantagens das alternativas sustentáveis, entre outros empecilhos e desafios a serem 

superados (BALLOU, 1993; PUCCI, 2006; FERGUSON e SOUZA, 2010; SINGH et 

al., 2011; TESSARO, SÁ e SCREMIN, 2012; RIBEIRO e SANTOS, 2012; 

LAGARINHOS e TENÓRIO, 2013; KOBAL et al. 2013; BAPTISTA JUNIOR e 

ROMANEL, 2013; JABOUR et al., 2013; SOUZA, 2013; LOPES, SACOMANO NETO 

e SPERS, 2013; BINOTO e GUARNIERI, 2014; NAGALLI, 2014; GEORGIANA, 

2014; NILSON, 2014; ENGELAGE, BORGET e SOUZA, 2016).  

A observação do que é uma barreira ocorre geralmente por meio de citação, 

seja direta ou indireta nos trabalhos dos autores mencionados. Frequentemente o 

que aqui se denomina barreira é indicado na literatura como alguma dificuldade, 

problema, empecilho ou desafio a aplicação das atitudes sustentáveis na logística.  

Ressalta-se que esta indicação da literatura referente às barreiras 

sustentáveis à logística não se limita somente a construção civil imobiliária de 

Curitiba. Os autores indicados trataram de diversos setores industriais e conforme 

Mathiyazhagan e Haq (2013), diferentes indústrias têm diferentes pressões e 

barreiras para adoção de práticas sustentáveis na logística.  
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No entanto, parte-se da premissa de que existem barreiras a serem 

rompidas para aplicação da logística sustentável na cidade de Curitiba. Um 

indicativo da existência de fatores críticos ao sucesso das práticas sustentáveis na 

logística da cidade de Curitiba são os trabalhos de:  

• Hilgenberg (2010) que realizou um estudo referente aos desafios para 

obtenção de um tipo de certificação ambiental em edificações (AQUA). Em 

que tal trabalho identificou como principal desafio a etapa de projeto que 

determina a escolha adequada dos materiais de construção e também a 

sensibilização do mercado quanto à importância da aplicação das alternativas 

verdes; 

• Silva (2012) que tratou de estudos na fase de projetos para obtenção da 

certificação (LEED) quanto à sustentabilidade ambiental em um edifício de 

Instituição de Ensino Superior de Curitiba. Tal autor apontou o 

desconhecimento e resistência dos profissionais responsáveis da construção 

civil em aplicar alternativas sustentáveis nas edificações e apontou como 

principal barreira a falta de inovação em tecnologias, materiais e processos; 

• Mann (2015) que realizou um diagnóstico de sistemas de gerenciamento de 

resíduos de construção civil na cidade de Curitiba e apontou problemas como 

a falta de padronização na gestão de resíduos, carência de treinamentos de 

mão de obra, desconhecimento de melhores práticas para o transporte interno 

e externo à obra e ausência da aplicação de princípios de reciclagem e reuso 

de materiais.   

Deste modo, considerando o pressuposto de que existam barreiras a serem 

superadas para aplicação da sustentabilidade na cadeia produtiva da construção 

civil da cidade de Curitiba, propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: 

Por que as empresas de construção civil do ramo imobiliário de Curitiba/PR 
podem não romper as barreiras à sustentabilidade ambiental na realização 
de operações logísticas de sua cadeia produtiva?  

Conforme Sheu (2015) são poucos os trabalhos que exploram tanto os 

problemas quanto suas possíveis soluções, além de que a literatura aponta 
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escassez de trabalhos que estudaram o setor da construção civil. A seguir são 

apresentados os objetivos geral e específicos que visam responder o 

questionamento proposto.  

1.2.  OBJETIVO GERAL  

Propor ações para superar as barreiras da sustentabilidade ambiental na 

cadeia logística da construção civil no ramo imobiliário da cidade de Curitiba/PR. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A escolha dos objetivos específicos se dá em função da estratégia para 

entender o problema estudado, assim como da tática para se chegar à solução, 

tanto do problema elencado, quanto do objetivo geral traçado. Assim, os quatro 

objetivos específicos delineados são: 

a) compreender a sustentabilidade ambiental, Logística Reversa, Logística 

Verde, Green Supply Chain Management e a Cadeia Logística da Construção 

Civil no ramo imobiliário; 

b) identificar as barreiras existentes à aplicação da sustentabilidade ambiental 

nas atividades logísticas; 

c) realizar pesquisa exploratória para confirmação das barreiras identificadas 

junto ao ramo imobiliário na cidade de Curitiba/PR;

d) organizar as informações coletadas por meio de Estatística Descritiva e 

Análise Fatorial Confirmatória. 
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1.4.  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa é dedicada à construção civil imobiliária tendo em vista as 

pressões referentes ao déficit habitacional brasileiro. Deste seguimento, a pesquisa 

direciona esforços para analisar e compreender os processos construtivos de 

empresas, independentemente do porte, do perfil de seus clientes e que produzam 

obras caracterizadas como de habitação multifamiliar. 

Com relação à delimitação de área geográfica de estudo, as empresas 

analisadas são aquelas que estão na cidade de Curitiba, estado do Paraná, tendo 

em vista a inserção regional do pesquisador e do programa de pós-graduação. 

Outro aspecto de recorte da pesquisa diz respeito ao ciclo de vida da cadeia 

logística da construção civil. Tal cadeia começa com a extração de matéria prima em 

fontes primárias (1), segue para indústrias de processamento (2) e vai para o 

canteiro de obras, quando ocorre o processo de edificação (3). Após o processo de 

edificação, estando o produto pronto, este tem seu ciclo de vida específico (4) e ao 

término deste podem ocorrer processos de reforma ou desconstrução com geração 

de resíduos (5). Compreendido isso, esta pesquisa tem como enfoque somente as 

atividades logísticas (diretas e reversas) que envolvem o transporte dos 

fornecedores até a obra (fornecedores de primeiro nível), as atividades produtivas 

internas à obra e os eventuais transportes reversos (FIGURA 1) excluindo as demais 

atividades.  

FIGURA 1 – CICLO DE VIDA DA CADEIA LOGÍSTICA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

FONTE: Adaptado de TAVARES (2006). 

Por fim, do ponto de vista da sustentabilidade este trabalho é dedicado 

exclusivamente aos aspectos ambientais, visto que a sustentabilidade pode ir além, 

incorporando outras dimensões, como a social e a econômica.  
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1.5.  ESTRUTURA DO TRABALHO  

O presente documento compreende uma dissertação com a seguinte 

estrutura:  

• capítulo 1: aborda aspectos introdutórios e problemáticos do tema a ser 

desenvolvido, bem como os respectivos objetivos (geral e específicos), sua 

delimitação, justificativas e um breve esquema referente à metodologia da pesquisa 

para contextualização;  

• capítulo 2: trata da fundamentação teórica acerca do tema, definindo 

conceitos-chave da pesquisa como: sustentabilidade, construção civil imobiliária, 

Logística Reversa, Logística Verde e o Green Supply Chain Management; 

• capítulo 3: informa a metodologia, com seu enquadramento neste trabalho, e 

os procedimentos aplicados durante a pesquisa para a coleta e tratamento dos 

dados necessários para atingir os objetivos propostos;  

• capítulo 4: apresenta e discute os dados obtidos durante a pesquisa, como 

os trabalhos correlatos, a lista de barreiras que foram delineadas por meio da 

análise de conteúdo e o diagrama de afinidades, os resultados obtidos e o 

respectivo tratamento dos dados após a aplicação do instrumento de pesquisa, 

finalizando com a indicação de propostas e diretrizes para o rompimento das 

barreiras;  

• capítulo 5: mostra as conclusões acerca do trabalho, suas implicações 

gerenciais, limitações e propostas para futuras pesquisas.  

1.6.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o intuito de antecipar o entendimento dos procedimentos 

metodológicos utilizados para cumprir as metas traçadas neste trabalho, apresenta-

se na figura 2 uma estrutura com a síntese do problema da pesquisa, objetivo geral, 

objetivos específicos, ações para atingi-los e quais os resultados detectados em 

cada etapa. Contudo, cada informação antecipada será detalhada durante a 

explanação do capítulo 3.  
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FIGURA 2 – ESTRUTURA DA METODOLOGIA  

FONTE: O Autor (2017). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os estudos preliminares que definiram o tema desta pesquisa e cujos 

procedimentos estão detalhados no subitem 3.2.1 indicaram uma série de termos-

chave: Sustentabilidade, Logística Reversa (LR), Logística Verde (LV) e Green 

Supply Chain Management (GSCM).  

Neste sentido, a literatura estudada para a fundamentação teórica surgiu da 

combinação destes termos e dos objetivos específicos listados no capítulo 1, que 

visam direcionar o trabalho para a construção civil e sua respectiva cadeia logística.  

Assim, nos tópicos a seguir são apresentados os temas referentes à 

fundamentação teórica deste trabalho, que é essencialmente uma revisão narrativa 

da literatura, cujo objetivo é dar maior suporte ao entendimento do tema e a procura 

de possiblidades para se ampliar a relevância do estudo (BIBLIOTECA 

PROFESSOR PAULO DE CARVALHO MATTOS, 2015).  

Desta forma a revisão está dividida nos seguintes itens: os conceitos de 

sustentabilidade ambiental, o estudo da logística e sua aplicação na cadeia 

produtiva da construção civil e as considerações atreladas à LR, à LV e ao GSCM. 

2.1.  A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Historicamente a preocupação com a sustentabilidade surgiu a partir de uma 

série de acontecimentos adversos ao meio ambiente. Segundo Feil, Strasburg e 

Schreiber (2016) as primeiras ideias sobre o desenvolvimento sustentável surgiram 

por volta do século XIX, quando um engenheiro florestal norte-americano, Gifford 

Pinchot, trouxe à discussão o chamado “desenvolvimento a qualquer custo” 

defendendo três princípios básicos de conservação dos recursos: “o uso dos 

recursos naturais pela geração presente, a prevenção do desperdício e o 

desenvolvimento dos recursos naturais para muitos cidadãos”.  

Anos mais tarde, desastres ambientais impactaram a população mundial 

provocando um crescimento da conscientização sobre problemas ambientais (FEIL, 

STRASBURG e SCHREIBER, 2016). 

A partir da década de 70 começaram a surgir uma série de convenções 

organizadas por comissões internacionais com o objetivo de fixar metas, ações, 

programas e objetivos a serem alcançados pela humanidade, com o intuito de 



23 

recuperar, conservar e proteger os recursos da Terra. Dentre estes eventos os que 

se destacaram foram: Conferência de Estocolmo em 1972, Relatório de Brundland 

em 1987, Rio-92 em 1992 e Rio+20 em 2012 (PIMENTA e NARDELLI, 2015). A 

partir disso, surge a definição do conceito de desenvolvimento sustentável, como 

uso saudável dos recursos naturais, sociais e econômicos de modo a não 

comprometer a qualidade de vida das gerações futuras. Isso pressupõe a 

coexistência do ser humano de modo harmônico com o meio ambiente e de forma 

equilibrada (ANDRADE 2013).  

De acordo com Sachs1 (2007) apud Gomes e Almeida (2016), o 

desenvolvimento sustentável é composto por cinco dimensões: social, ambiental, 

geográfico, econômico e cultural. No entanto, alguns autores costumam reduzir 

essas dimensões ao chamado triple bottom line que trata das dimensões ambiental, 

social e econômica (BENITES e POLO, 2013).  

2.2.  O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Segundo Souza (2014), a construção civil é o segmento que mais consome 

matérias-primas e recursos naturais no planeta e o terceiro maior responsável pela 

emissão de gases do efeito estufa à atmosfera, envolvendo toda uma cadeia que 

une fabricantes de materiais e usuários finais (fornecedores, construtoras, 

empreiteiras, entre outros). De acordo com Valoto e Andrade (2011), de todas as 

atividades praticadas pelo ser humano a construção civil é uma das que tem maior 

impacto no meio ambiente. Estima-se que no Brasil, aproximadamente 40% da 

extração de recursos naturais têm como destino a indústria da construção. Além 

disso, até 50% da energia gerada em uma região é direcionada para abastecer o 

funcionamento das edificações e cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos vêm 

das construções e demolições (VALOTO e ANDRADE, 2011).  

Portanto, a construção civil pode ser considerada como um setor alvo para o 

desenvolvimento e incentivo à sustentabilidade, para que todos os setores 

envolvidos possam alterar seus processos rumo a um foco mais ecológico, de forma 

a reverter o quadro de degradação ambiental e preservar os recursos naturais para 

futuros usos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016).  

                                                           
1 SACHS, I. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
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Para essa redução acontecer, conceitos devem ser observados nas várias 

etapas de efetivação dos empreendimentos, desde os projetos, a execução do 

empreendimento, até o seu uso e ocupação (SOUZA, 2014).  

2.2.1. Estudos preliminares e projetos 

A sustentabilidade ambiental quando aplicada ao setor da construção civil 

consiste de diversas práticas em todo o processo de construção, ou seja, desde 

etapas iniciais até a finalização do empreendimento. De acordo com Veras (2013), o 

ponto de partida para a sustentabilidade na construção civil é realizar um estudo 

identificando as alternativas de aproveitamento de uma determinada área visando à 

implantação de empreendimentos. Para isso é necessário investimento em 

planejamento e dedicação de tempo para elaboração de projetos de 

empreendimentos que sejam adequados (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2016). Neste caso, recomenda-se a escolha de tecnologias que atendam a aspectos 

como o uso racional dos recursos ambientais, visando a redução do nível de 

desperdício e da geração de resíduos. Também devem ser priorizadas opções que 

possam reduzir o uso de água e de energia convencional, priorizando o uso de 

fontes energéticas como energia solar ou eólica e ainda adotando soluções 

construtivas que potencializem a luz e a ventilação naturais (BRASIL, 2016).  

Faz-se necessário também o estudo referente aos materiais de construção. 

Antes de serem incorporados na obra, os materiais têm origem em atividades de 

extrativismo, vegetal ou mineral e passam por processos industriais que consomem 

energia, geram perdas, desperdícios e emissão de poluentes (PASCHOALIN FILHO 

e GRAUDENZ, 2012).  

Desta forma, Roaf, Fuentes e Thomas (2006) propõem que na escolha do 

material utilizado devem ser analisados alguns fatores, tais como: 

• energia necessária para produzir o material; 

• emissão de CO2 resultante da fabricação do material; 

• impacto no meio ambiente local resultante da extração do material (por 

exemplo, pedras em uma pedreira, a madeira retirada de uma floresta, as 

contaminações com petróleo resultantes da extração de um poço, entre 

outros); 
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• toxidade do material; 

• transporte do material durante sua fabricação e entrega ao canteiro de obras; 

• grau de poluição resultante do material no final de sua vida útil; 

• manutenção requerida e materiais necessários para tal manutenção; 

• contribuição do material na redução do impacto ambiental da edificação (por 

exemplo, insolação); 

• vida útil do material e seu potencial de reutilização quando a edificação for 

demolida. 

Observa-se que a escolha dos materiais deve ser cuidadosamente 

estudada, pois a seleção destes está diretamente relacionada com o impacto 

ambiental de uma obra (ROAF, FUENTES e THOMAS, 2006).  

2.2.2. Execução do empreendimento 

O canteiro de obras é um ponto chave no controle dos impactos ambientais. A 

sua implantação de forma eficiente evita grande parte dos impactos negativos tais 

como: alojamentos improvisados e sem adequado esgotamento sanitário, 

armazenamento incorreto de insumos e sem dispositivos de proteção e segurança e 

vazamento de particulados (areia, pedra, cimento) e combustíveis (óleo, gás, 

madeiras) (CAMPOS, MATOS e BERTINI, 2015). 

Durante a obra deve haver um programa de gestão de resíduos a fim de 

evitar a poluição do solo, água e ar. Este programa deve compreender cinco etapas: 

caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação. Ou seja, a 

empresa deve identificar e quantificar os resíduos, posteriormente realizar uma 

seleção e separação dos resíduos conforme a sua classe e assegurar a 

conservação adequada desses resíduos até a sua destinação correta (CONAMA, 

2002).  

Segundo Moterle (2014), o atendimento às normas de segurança no trabalho 

(como a Norma Regulamentadora nº 18, que estabelece condições e meio ambiente 

de trabalho na indústria da construção) no canteiro de obras e de fechamento da 

obra são essenciais para a qualidade ambiental, tanto para a proteção dos 

operários, quanto para a proteção das populações no entorno da obra.  
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2.2.3. Uso e ocupação do empreendimento 

Finalizada a edificação, a fase de uso e ocupação possui grande 

importância, pois é a de maior consumo de recursos como energia elétrica, gás e 

água, lembrando que tal fase compreende toda a vida útil do edifício (KULAY, 

VINÃS e HESPANHOL, 2015). 

Deste modo, constata-se que uma análise de todo o ciclo de vida que 

envolve o processo construtivo do edifício deve ser realizada para adequá-lo às 

tendências de desenvolvimento sustentável. Tais atitudes devem ser ampliadas, 

sobretudo, com ações que envolvam a educação ambiental e a formação das novas 

gerações de cidadãos mais conscientes (EVANGELISTA et al., 2014). 

2.2.4. A construção civil como geradora de resíduos

Nagalli (2014) afirma que a construção civil enquanto indústria de produção 

é uma grande geradora de resíduos sólidos, pois ainda é limitada a processos 

manuais, sobretudo, nas obras de pequeno até médio porte. Além disso, reformas e 

demolições também são geradoras de resíduos ou entulhos.  

Assim, de acordo com a Abrecon (2017), a definição para entulho, metralha, 

ou Resíduo de Construção e Demolição (RCD) é o “conjunto de fragmentos ou 

restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, etc. oriundos do desperdício na 

construção, reforma ou a demolição de estruturas inteiras como prédios e 

residências”.  

Com relação ao quantitativo de resíduos sólidos, calcula-se que até 55% de 

todos os resíduos sólidos gerados no Brasil sejam provenientes de construção ou 

demolição (cerca de 275 kg/hab/ano) (ABRECON, 2015). 

Portanto é latente a preocupação com esta geração de resíduos, que é 

intensificada quando o descarte é inadequado, resultando em um vetor para 

doenças, com o acúmulo de água parada, atrativo para insetos e roedores, além da 

poluição visual. O descarte inadequado também pode se tornar um causador de 

enchentes por meio do assoreamento de rios e córregos (CUNHA et al., 2012).  

A resolução Conama 307/2002, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Esta resolução foi 
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alterada e complementada pelas resoluções 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 

469/2015. Nesta resolução é descrita uma maneira para classificar os RCD de forma 

objetiva, em classes A, B, C e D, detalhadas no quadro 1 (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2015).  

QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS CONFORME CONAMA 
Classes Descrição Destinação

A 
Resíduos recicláveis, como solo 
natural, agregados, tijolos blocos, 
telhas, argamassa, concreto, areia e 
pedra. 

Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma 
de agregados, ou encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da construção civil, sendo 
dispostos de modo a permitir sua utilização ou 
reciclagem futura.  

B 
Resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como plásticos, papel, 
papelão, metais, vidros, madeira e 
gesso. 

Deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir 
sua utilização ou reciclagem futura.  

C 

Resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis 
que permitam sua reciclagem ou 
recuperação. 

Deverão ser armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas.  

D Resíduos perigosos como tintas, 
solventes, óleos e amianto. 

Deverão ser armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas.  

FONTE: Adaptado de TESSARO, SÁ e SCREMIN (2012). 

Conforme observado no quadro 1, os resíduos de classe A e B, são aqueles 

que permitem algum tipo de reciclagem e reuso. Neste ponto é importante definir 

que reciclagem é uma atividade que envolve coleta, processamento, 

comercialização e uso de materiais que seriam descartados (MEDEIROS, 2012).  

No quadro 2 é apresentada a proporção média para RCD, para uma cidade, 

identificadas no trabalho de Tessaro, Sá e Scremin (2012). Cerca de 88% dos 

entulhos provenientes de RCD são passíveis de algum tipo de reciclagem ou 

reutilização ainda na própria obra ou em outros projetos de construção civil, 

enquanto 11% têm potencial para serem devidamente segregados e reciclados ou 

reutilizados em outros processos produtivos.  
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QUADRO 2 – COMPOSIÇÃO MÉDIA DOS RESÍDUOS CONFORME CONAMA 
Material % Classe % por classe

Argamassa e concreto 32 
A 88 Material cerâmico 31 

Solo natural 25 
Madeira 4 

B 11 
Metal 2,5 

Plásticos / PVC 2,2 
Papel / papelão 0,3 

Vidro 1 
Gesso 1 

Matéria orgânica 1 - 1 

FONTE: Adaptado de TESSARO, SÁ e SCREMIN (2012). 

Conforme a definição de reciclagem, esta se relaciona diretamente aos 

conceitos de logística e por consequência as suas alternativas sustentáveis.  

2.3.  ABORDAGEM LOGÍSTICA 

Conforme Paura (2010), os conceitos iniciais de logística remontam a 

aspectos históricos como os esforços necessários para grandes construções da 

antiguidade, como as pirâmides do Egito e às necessidades de guerra, quando 

tropas necessitavam de suprimentos para sua manutenção.  

Com relação às definições modernas, Ballou (2004) afirma que a logística 

trata do processo de planejamento do fluxo de materiais, com o objetivo de atender 

as necessidades dos clientes em termos de qualidade e tempo necessários, 

otimizando recursos.  

Pode-se também definir a logística como o processo de coordenar o fluxo de 

um determinado material ou informação de um ponto de origem para um ponto de 

destino, fazendo isto de maneira eficiente e efetiva, atendendo as necessidades de 

um consumidor (TABOADA2, 2006 apud PEREIRA, 2013a).  

Basicamente a logística surge dos clientes que precisam de produtos e 

serviços e para atender a essa premissa são necessários os esforços de transporte, 

gerenciamento de estoques, processamento de pedidos, embalagem, 

armazenagem, manuseio, movimentação e manutenção da informação (SEGRETI, 

FARBER e MONDINI, 2004).  

                                                           
2 TABOADA, C. Introdução aos processos logísticos. Aula ministrada. Curitiba, 2006. 
PPGP/UFSC. 
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De acordo com Ballou (1993), as atividades logísticas podem ser 

classificadas entre primárias e de apoio. As atividades primárias são definidas por 

Meirin (2007) conforme segue: 

 1) transporte: é o movimento dos bens físicos entre fornecedores e 

clientes. Pode ocorrer entre os diversos modais de transporte, como rodoviário, 

ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo. Trata-se da atividade que tende a atribuir o 

maior custo à logística;  

2) manutenção de estoques / gerenciamento de inventário: tratada como 

desperdício pelas escolas modernas de  gestão é definida como a maneira de se 

manter a quantidade necessária de produtos para garantir a entrega no tempo certo 

para os clientes e, assim como o transporte, é uma atividade de considerável 

impacto sobre os custos; 

3) processamento de pedido: é a atividade que gerencia o recebimento 

dos pedidos de compra e faz a conferência de estoques, crédito, separação, 

expedição e entrega dos produtos para o cliente e tal atividade pode estar associada 

a um sistema de informações para atendimento das necessidades dos clientes.   

Em relação às atividades de apoio ou secundárias, Paura (2010) descreve 

tais atividades da seguinte forma:  

1) manuseio: trata da movimentação de materiais no local de estocagem, 

com o uso de equipamentos que podem ser mecanizados. Processos padronizados 

tendem a favorecer tal atividade; 

2) embalagem: é o que garante proteção aos produtos transportados ao 

longo do trajeto sendo importante uma vez que a boa concepção e planejamento de 

embalagens pode favorecer a atividade de transporte, neste caso, planejamento de 

unitização, paletização e conteinerização são itens que facilitam tal atividade; 

3) programação de produtos: diretamente ligada ao volume de produção e 

ao planejamento e controle da produção (PCP), é o que define as necessidades de 

quantidade dos materiais na produção bem como o melhor momento para 

concretização dos pedidos;   

4) manutenção da informação: é a garantia referente às informações de 

gestão (quantidade produzida, contato com fornecedores e nível de serviço) sendo 
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importante para o andamento do processo produtivo e deve estar aliada a sistemas 

informatizados;  

5) armazenagem: é o gerenciamento do espaço para estocagem de 

insumos e produtos. Neste item o planejamento interno de layout com rotas internas 

otimizadas, bem como a mecanização de processos são atitudes que facilitam esta 

atividade; 

6) obtenção: conforme Ballou (1993), pode ser confundida com o setor de 

compras, mas na verdade trata-se da atividade que deixa o produto disponível para 

o sistema logístico. Nesta atividade se fazem a seleção dos fornecedores, das 

quantidades necessárias, da programação das compras e a forma segundo a qual 

os insumos são comprados.  

Atualmente em função do cenário de competividade global, do aumento das 

expectativas dos clientes em relação à qualidade e da busca pelo menor preço 

possível, os conceitos de logística são atribuídos e estudados dentro de uma grande 

área chamada Logística Integrada (GALLON, GRUNOW e BEUREN, 2009). 

De acordo com Vitorino Filho et al. (2014), a Logística Integrada trata da 

diminuição das barreiras internas e externas às organizações, quando as empresas 

buscam planejar e coordenar suas ações de forma integrada, desde o fornecedor ao 

consumidor, com o objetivo de obter menores preços e agilidade com relação aos 

prazos, surgindo assim a chamada cadeia de suprimentos ou Supply Chain 

Management (SCM).  

2.3.1. A cadeia logística da construção civil e suas atividades 

Sob o aspecto produtivo, a gestão dos processos da indústria da construção 

civil é caracterizada pelo sistema de produção por projetos, que ocorre quando os 

produtos finais da produção são únicos, surgem de uma sequência de tarefas ao 

longo do tempo, com pouca repetição e estas tarefas são definidas em função da 

mobilização de pessoal, máquinas e materiais para um determinado ponto. Ao final 

do projeto, as pessoas e máquinas se dissipam e os materiais compõem o novo 

produto, seja a edificação de uma ponte, uma barragem ou um prédio (SANTOS, 

2011).  
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Consequentemente o volume de produção da construção civil tende a ser 

baixo, com alta variedade de atividades, alto custo e o tempo com planejamento é 

fundamental para o sucesso do empreendimento (BORGES, 2015).  

Dentro deste escopo existe a construção civil associada à produção de 

empreendimentos com finalidade habitacional. Para Silva (2000), as atividades 

logísticas associadas aos canteiros de obras são subdivididas em Logística de 

Suprimentos e Logística de Canteiro (Logística de Produção).  

Para Pucci (2006) essa subdivisão de atividades logísticas dos 

empreendimentos é chamada dos subsistemas internos e os externos à obra 

(FIGURA 3).  

FIGURA 3 – RESUMO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA CONSTRUÇÃO 

FONTE: Adaptado de VIEIRA (2006). 

Conforme Vieira (2006), o sistema interno está relacionado às 

movimentações e armazenagens que podem ser descritas como as etapas de 

manufatura ou produção, ou ainda, logística de produção. 

Silva (2000) descreve que internamente as principais atividades são: 

• gestão dos fluxos físicos ligados à execução; 

• gestão da interface entre os agentes que interagem na produção; 

• gestão física do canteiro de obras. 

O atendimento de tais atividades é garantido com planejamento de layout do 

canteiro de obras com previsão de áreas de vivência, produção e armazenagem de 

insumos, assim como deve ser organizado em acordo com o cronograma da obra, 
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prevendo suas eventuais realocações em função da etapa construtiva (OLIVEIRA, 

2001).  

Para favorecer a logística, o canteiro de obras deve prever deslocamentos 

internos eficientes e curtos evitando o conflito entre operários, materiais e 

equipamentos. A depender do porte e processo produtivo empregados na obra a 

mecanização (gruas e elevadores, por exemplo) pode ser considerada como 

ferramenta para melhorar o processo logístico de movimentação interna 

(NASCIMENTO, 2014).  

De acordo com Nascimento (2014), o planejamento da obra deve contemplar 

o manuseio dos materiais internamente à obra e os setores de compras devem 

trabalhar em sintonia com o setor de programação ou de planejamento e controle da 

produção (PCP), de modo a prover as compras certas e nos momentos adequados, 

minimizando a necessidade de espaço para armazenagem de materiais.  

Ainda com relação aos canteiros de obras, vale destacar a necessidade de 

atendimento das normas brasileiras como a NR-18 (norma de segurança para a 

construção civil) e a NBR 12.284 (áreas de vivência em canteiros de obra). Destaca-

se, assim, a importância de gerenciamento entre as normas em vigor e os conceitos 

logísticos (CESAR et al., 2011).  

As atividades internas ao canteiro visam contemplar a execução de serviços 

que garantam a construção do produto final e dentre as etapas inerentes ao 

processo construtivo imobiliário destacam-se as atividades descritas a seguir 

conforme Mattos (2006): 

Serviços preliminares: serviços iniciais para preparação do terreno onde a 

obra será construída. Envolve limpeza do terreno, ligações iniciais de água, energia 

e esgoto, fechamento do entorno da obra, bem como a instalação do canteiro de 

obras com suas áreas de vivência, produção e locação da obra. 

Movimentação de terra: envolve a terraplanagem necessária para 

adequação do terreno ao projeto, com eventuais movimentos de corte ou aterro do 

solo. 

Infraestrutura: envolve a execução dos projetos de fundações, sejam rasas 

ou profundas. Pode-se trabalhar com a utilização de máquinas e equipamentos 

especiais. 
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Superestrutura: execução da estrutura de suporte da edificação, 

normalmente em concreto armado, aço ou madeira. Pode-se utilizar também a 

solução de alvenaria estrutural quando as paredes já fazem a função de estrutura 

suporte. 

Vedação: fechamento dos vãos das paredes internas e externas, 

normalmente em blocos ou tijolos cerâmicos ou de concreto (alvenaria). Também 

podem ser utilizadas chapas de madeira tipo compensado ou OSB (Orientad Strand 

Board), ou placas de gesso no estilo Dry Wall. 

Revestimentos: em casos de paredes de alvenaria são as atividades de 

chapisco, emboço e reboco responsáveis pela regularização inicial das paredes. 

Esquadrias: é a instalação das portas e janelas das edificações, 

normalmente de aço, alumínio ou madeira. Sendo que em certos casos a janela já 

vem com os vidros instalados, bem como as portas já vem com pré-montagem de 

dobradiças e fechaduras. 

Cobertura: estrutura que protege a edificação contra intempéries podendo 

ser de laje com aplicação de impermeabilização ou com telhas (fibrocimento, 

concreto ou cerâmico) sobre estrutura metálica ou de madeira. 

Pisos: acabamento dos pisos das edificações, sendo utilizado nas áreas 

úmidas cerâmicas ou porcelanatos e nas demais áreas comumente utilizados 

madeira, vinílico ou carpetes. 

Instalações: são as instalações de elétrica, hidráulica e telefonia (lógica), 

marcadas normalmente pela passagem interna de tubulações/fiações nas paredes e 

posterior acabamentos. Com relação às instalações hidráulicas, estas são 

subdivididas em abastecimento (água quente ou fria), de esgotamento sanitário e 

águas pluviais. As instalações de lógica contemplam o sistema de telefonia, internet 

interfone e circuito interno de TV. 

Instalações especiais: em certos casos de edifícios verticais pode-se 

considerar também a instalação de elevadores ou sistemas de bombeamento para 

água. 

Pintura: acabamento final das paredes por meio de aplicação de massas 

finas e pintura. 

Serviços Complementares: demais serviços inerentes à finalização da obra 

como paisagismo, construção de muros, piscinas e limpeza final. 
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Em relação ao sistema externo aos canteiros de obras, destaca-se a 

logística de suprimentos com os deslocamentos dos materiais de fontes primárias, 

até fornecedores e em seguida dos fornecedores para as obras. Conforme Silva 

(2000) os transportes de insumos para os canteiros podem ser de mão de obra, 

materiais e equipamentos. Em relação aos materiais, mais especificamente, as 

seguintes atividades são necessárias para o cumprimento desta função:  

• especificação e planejamento das necessidades de materiais; 

• emissão dos pedidos de compra; 

• transporte dos recursos até a obra; 

• recebimento e inspeção dos materiais; 

• manutenção dos suprimentos necessários conforme o planejado. 

Dentre as atividades logísticas anteriormente comentadas, destaca-se o 

transporte entre fornecedores e a obra (VIEIRA, 2006). No Brasil verifica-se a 

priorização do transporte rodoviário, tendo em vista o desequilíbrio da matriz de 

transportes brasileira. Este transporte é conhecido por ser mais poluente, devido ao 

uso de combustíveis fósseis e também por apresentar problemas quanto a perda de 

cargas durante a movimentação devido aos problemas de infraestrutura rodoviária, 

obsolescência da frota de veículos e excesso de cargas por veículo (GASTAL, 

2012). 

Outro fator importante a ser comentado dentro da cadeia de suprimentos é a 

origem dos materiais utilizados. Em uma análise sobre os principais tipos de 

suprimentos necessários à construção de uma edificação habitacional, a maior parte 

possui origem mineral, sendo os mais utilizados: calcário, argila, ferro, feldspato, 

caulim, petróleo, talco, areia, cobre, gipsita e níquel (MINEROPAR, 2013). Estes 

recursos são utilizados na produção de tijolos, blocos, fiações elétricas, ferragens, 

vidros, louças, pisos, tintas, esquadrias, etc (SOUZA, 2014).  

Em relação aos impactos dos recursos minerais, Tavares (2006) afirma que 

a extração e o beneficiamento destes recursos emitem elevada quantidade de CO2

para a atmosfera, alguns exemplos são: a fabricação do cimento, no qual é utilizada 

a queima de carvão mineral, a queima das cerâmicas vermelhas, na qual é comum o 
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uso de madeira de reservas naturais e o beneficiamento do alumínio, que 

atualmente depende da utilização de grande quantidade de energia elétrica.  

Além dos recursos minerais, existem os insumos de origem vegetal, que são 

as madeiras intensamente utilizadas na construção civil nas suas fases transitórias 

(instalação do canteiro, montagem de formas para concreto, andaimes e 

escoramento) ou mesmo como elemento construtivo (estruturas e coberturas) (LIMA 

JUNIOR, FONSECA e SILVA, 2014).  

Todos os recursos anteriormente mencionados, in natura ou após algum 

processo de transformação são conduzidos até o local onde ocorrerá a manufatura 

da edificação, bem como serão processados durante a construção. Neste caso, 

conforme a definição de cadeia de suprimentos proposta por Ballou (2004), entende-

se que a cadeia de suprimentos da construção civil deve corresponder a todas as 

etapas envolvidas, direta ou indiretamente, a fim de atender o pedido de um cliente. 

Tal cadeia de suprimentos inclui fabricantes, fornecedores, distribuidores, 

atacadistas, varejistas, transportadoras, depósitos etc.  

Assim, de forma resumida a cadeia de suprimentos começa com a 

necessidade de um cliente, ou neste caso, um público alvo, em obter um produto 

(uma edificação), e um determinado produtor (construtora) se abastece das 

matérias-primas e componentes necessários a sua produção, usando dos estoques 

dos seus fornecedores. Esse mesmo produtor armazena, movimenta, manuseia e 

manufatura a matéria-prima (constrói a edificação), terminando quando o produto 

fica disponível ao cliente (VIEIRA, 2006).  

Em situações quando ocorre a geração de resíduos dos processos 

construtivos, deve-se considerar a logística reversa que trata do retorno dos insumos 

para os fornecedores de origem para valorização ou destinação final adequada 

(RIBEIRO, MOURA e PIROTE, 2016). Este assunto será explorado nos tópicos a 

seguir.  

2.4.  ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS À LOGÍSTICA: LR, LV E O GSCM 

Conceitos referentes às alternativas sustentáveis à logística, como a 

Logística Reversa (LR) e Logística Verde (LV), costumam ser confundidos e tratados 

como sendo o mesmo tema, no entanto, tais conceitos apresentam diferenças entre 

si (PUCCI, 2006). 
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De forma hierárquica tais conceitos são na verdade integrantes de uma 

grande área chamada Green Supply Chain Management (GSCM) (DIAS, 

LABEGALINI e CSILLAG 2012; FERREIRA, 2014; ENGELAGE, BORGET e SOUZA, 

2016) e estes aspectos são discutidos nos itens a seguir. 

2.4.1. Logística Reversa (LR) 

Acerca da Logística Reversa (LR), inicialmente este conceito tratava 

basicamente do retorno de produtos do consumidor até sua origem produtora e a 

partir desta premissa o conceito tem evoluído, tendo em vista aspectos ambientais e 

de sustentabilidade, quando as empresas passaram a observar a LR como uma 

oportunidade para auferir lucros (FONSECA et al., 2015). 

Assim, conforme Tenório, Silva e Dacorso (2014) este retorno pode ocorrer 

em duas situações: (1) quando o consumidor devolve determinado produto devido 

algum defeito ou desinteresse que seria no pós-venda, ou (2) quando algum 

fornecedor compra ou recebe materiais recicláveis para serem transformados em 

matéria-prima, neste caso o pós-consumo.  

Desta forma, Chaves e Alcântara (2009) caracterizam a LR como a atividade 

responsável pelo planejamento e gerenciamento do fluxo reverso de produtos vindos 

do consumidor até o ponto de origem, com a intenção de promover a valorização 

dos bens retornados, por meio da redução de custos, ganho de imagem corporativa 

ou até mesmo em atendimento a questões legais e ambientais.  

Na figura 4 mostra-se um esquema do ciclo da LR e de como ela pode ser 

fechada quando os materiais voltam para algum tipo de valorização ou aberta 

quando o produto ou resíduo vai para o descarte efetivo (MACHADO, 2013).  
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FIGURA 4 – ESQUEMA REPRESENTATIVO DA LOGÍSTICA REVERSA 

FONTE: Adaptado de PINHO (2017). 

Binoto e Guarnieri (2014) indicam que os processos envolvidos na LR são a 

coleta, a separação, a embalagem e a expedição de itens que em geral estejam 

usados, danificados, ou obsoletos (no fim do seu ciclo de vida).  

Porém, mesmo em face do apelo ambiental, verifica-se que a aplicação da 

LR é por vezes insipiente, não há muito interesse na aplicação da LR por parte de 

todo tipo de produtor ou cadeia produtiva e esta quando aplicada efetivamente, pelo 

menos no Brasil, ocorre principalmente por força legal (BINOTO e GUARNIERI, 

2014).  

Destaca-se que não existe a obrigação do retorno dos materiais para a 

mesma cadeia produtiva e esses produtos podem ser enviados como matéria-prima 

secundária para outras cadeias para dar origem a outros produtos (LAGO e ROCHA 

JR, 2016).  

Alguns tipos de materiais têm seu retorno pós-consumo obrigatório por força 

de lei, como no caso brasileiro os indicados no Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

de agosto de 2010 (BRASIL, 2010) que estabelece o retorno dos resíduos de pneus, 

pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos, lâmpadas, entre outros produtos. Além 

dessa regulação, tal plano definiu a responsabilidade solidária entre fabricantes, 

distribuidores, importadores, comerciantes, consumidores e poder público 

(LAGARINHOS e TENÓRIO, 2013).   

Lararinhos e Tenório (2013) defendem que a LR é um dos principais 

processos que garantem a indústria da reciclagem, pois a viabiliza economicamente 

e garante que ocorram: a reutilização, a reciclagem ou a valorização energética.  
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Assim, de modo estratégico, a LR é uma maneira de pensar o fechamento 

do ciclo logístico, pois após a entrega do produto pode haver o retorno de produtos 

ou resíduos (BINOTO e GUARNIERI, 2014).  

2.4.2. Logística Verde (LV) 

De acordo com Basso Júnior et al. (2016), a Logística Verde (LV) preocupa-

se com o entendimento e minimização de impactos ambientais que podem ocorrer 

nas atividades logísticas de uma organização. Surgem temas como: consumo de 

energia, quantidade e tratamento de resíduos e modos mais eficientes de transporte.  

Chhabra, Garg e Singh (2017) corroboram este conceito dizendo que o 

principal objetivo da LV é coordenar as atividades dentro de uma empresa de tal 

forma que as necessidades dos clientes sejam atendidas com o menor impacto 

possível para o meio ambiente.  

Assim, a LV compreende o planejamento da produção, o gerenciamento de 

materiais e sua distribuição, de modo a definir estratégias que sejam amigáveis ao 

meio ambiente (SANTOS et al., 2015). 

Dentre as ferramentas que operacionalizam a LV pode-se considerar a LR 

que é frequentemente a única ferramenta da LV aplicada na maioria das 

organizações, o que por vezes acaba por limitar o alcance destas rumo a soluções 

mais sustentáveis em sua logística (BARBIERI et al., 2014). Por meio da figura 5 

verifica-se o relacionamento entre LV e LR. 

FIGURA 5 – RELAÇÃO ENTRE LOGÍSTICA REVERSA E LOGÍSTICA VERDE 

FONTE: ROGERS e TIBBEN-LEMBKE (1998) apud PUCCI (2006)3. 

                                                           
3 ROGERS, D. S. e TIBBEN-LEMBKE, R. S. Going Backwards: Reverse Logistics Trends and 
Practices. University of Nevada, Reno, Center for Logistics Management. Reverse Logistics 
Executive Concil, 1998.  
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Observa-se a diferença entre os dois temas bem como uma área de 

intersecção: a reciclagem, remanufatura e reutilização (PUCCI, 2006). 

No entanto, de maneira semelhante à evolução dos conceitos de logística e 

a gestão da cadeia de suprimentos (SCM), tem-se a relação entre a logística verde e 

o Green Supply Chain Management (GSCM) (JABBOUR et al., 2013; SOUZA, 

2013).  

2.4.3. Green Supply Chain Management (GSCM) 

A definição do Green Supply Chain Management (GSCM) parte da premissa 

de que as empresas não agem sozinhas, mas sim de forma integrada como já 

ocorre na gestão da cadeia de suprimentos (SCM), contudo, desta vez incorporando 

os conceitos de sustentabilidade, principalmente os de proteção ambiental 

(JABBOUR et al., 2013; SOUZA, 2013). 

Conforme aponta a literatura o conceito de GSCM é relativamente novo, 

uma vez que é um conceito agregador e multidisciplinar e vem da evolução dos 

conceitos tradicionais e isolados na gestão das cadeias logísticas. No entanto, 

Constata-se que é um assunto que tem ganhado crescente interesse (GOVIDAN et 

al., 2014).  

Assim, o GSCM surge a partir da integração entre gestão ambiental e a 

cadeia de suprimentos tradicional, tendo em vista a redução dos impactos gerados 

por estas e das consequências como aquecimento global, poluição do ar, água e 

solo, bem como da escassez das fontes primárias de matéria prima, que podem 

comprometer a existência das futuras gerações da humanidade (BARBIERI et al., 

2014). 

O interesse pelo GSCM deriva também dos possíveis ganhos de 

competitividade que as empresas podem obter. Destaca-se a redução de riscos de 

acidentes ambientais, melhores condições de segurança aos trabalhadores, 

economia de recursos materiais, de energia e produção mais limpa (GOVIDAN et al., 

2016).  

Contudo, a aplicação do GSCM tem ocorrido de maneira pontual e 

normalmente em face das pressões governamentais e da sociedade carente de 

iniciativas que visem menores impactos ambientais. No entanto, convém analisar 
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que dentre outras vantagens, a aplicação do GSCM pode colaborar junto às 

organizações e cadeias produtivas no sentido de melhoria de sua imagem 

corporativa junto ao mercado consumidor (FRANCO, 2014).  

O entendimento do GSCM parte da gestão integrada em diversos níveis de 

fornecimento e consumo de uma cadeia de suprimentos que engloba o Green 

Logistics ou Logística Verde e tem como ferramentas que a operacionalizam 

conceitos como: logística reversa, marketing verde, transporte verde, carga e 

descarga verde, embalagem verde, fabricação/produção verde, armazenagem 

verde, compras verdes e design verde (ENGELAGE, BORGET E SOUZA, 2016) e 

também a gestão de resíduos conforme Dias, Labegalini e Scillag (2012). Com 

relação às definições dos temas associados ao GSCM, além da Logística Reversa
já tradada neste trabalho, têm-se: 

• Marketing verde: refere-se a uma alternativa para se projetar a imagem 

corporativa que reflita a sensibilidade ambiental de uma organização (SCHENINI et 

al., 2014).  

• Transporte verde: parte da premissa de que o setor de transportes é 

responsável pela emissão de gases do efeito estufa (cerca de 13% dos gases de 

efeito estufa mundiais) e de que o aprimoramento de rotas e dos meios de transporte 

são uma alternativa de melhora nesse indicador (FERNANDES, DEVEZA e 

D’AGOSTO, 2013).  

• Carga e descarga verde: refere-se à redução do desperdício, evitando-se o 

uso de máquinas obsoletas (poluentes ou carentes de contínua manutenção) e da 

implantação de alternativas para manipulação de mercadorias como a 

conteinerização, paletização e padronização de processos de embarque e 

desembarque (ENGELAGE, BORGET e SOUZA, 2016). 

• Embalagem verde: trata-se do projeto para utilização mínima de material 

para confecção de embalagens e previsão da reciclagem, reutilização, 

reaproveitamento ou do uso de materiais biodegradáveis (SELLITTO et al.,  2013).  

• Fabricação/produção verde: ou manufatura / remanufatura verde preocupa-

se com processos de fabricação que evitem a emissão de gases do efeito estufa e a 

utilização de materiais não renováveis ou tóxicos, além da redução de matéria prima 

e geração de resíduos e busca da reciclagem e reuso. Está diretamente ligada a 
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eficiência do planejamento e controle da produção e da gestão de estoques (RIZZO 

e BATOCCHIO, 2011).  

• Armazenagem verde: refere-se ao investimento em infraestrutura que 

permita a minimização de perdas devido a armazenagem, pode ser associada a 

carga e descarga verde e a conteinerização é um tipo de alternativa que facilita esse 

processo (ENGELAGE, BORGET e SOUZA, 2016). 

• Compras verdes: trata-se da preocupação com a seleção de fornecedores e 

mercadorias por parte de uma organização, tendo em vista preocupações 

ambientais e sustentáveis (ENGELAGE, BORGET e SOUZA, 2016). 

• Design verde: ou Eco-design preocupa-se com a análise do ciclo de vida dos 

produtos desde o desenvolvimento de seu projeto, favorecendo o consumo de 

menos materiais e sua reciclagem futura. Busca também adotar materiais 

alternativos e que forneçam produtos com maior ciclo de vida (BARBIERI et al.,

2014; ARAÚJO, TEIXEIRA e KNIESS, 2014; ENGELAGE, BORGET e SOUZA, 

2016).  

• Gestão de resíduos: trata-se da preocupação para minimizar os resíduos e 

poluição gerados pelos processos produtivos bem como sua correta destinação 

(LOPES et al., 2015).  

A figura 6 indica de modo esquemático os temas que compõem o GSCM. 

FIGURA 6– ESTRUTURA DO GSCM 

FONTE: O Autor (2017). 



42 

Conforme a figura 6, observa-se no diagrama de Venn da primeira coluna 

que a Logística Verde é um assunto que está dentro da grande área chamada 

GSCM e que a Logística Reversa é um tema integrante que ajuda a operacionalizar 

estas duas áreas.  

No sentido da evolução dos temas associados à gestão das cadeias de 

suprimentos, observa-se que, além do GSCM, cita-se também o Sustainable Supply 

Chain Management (SSCM), que neste caso, além da dimensão ambiental tem 

enfoque nos aspectos sociais e econômicos (MUDULI et al., 2013; RAUT, 

NARKHEDE e GARDAS, 2017). No entanto, considerando as delimitações deste 

trabalho o enfoque se limitará à dimensão ambiental.  

No próximo capítulo serão apresentados em detalhe os procedimentos 

metodológicos de trabalho. Em seguida, no capítulo 4, serão avaliados trabalhos 

correlatos a esta pesquisa e a caracterização dos critérios que a literatura aponta 

como entraves à aplicação da sustentabilidade ambiental nas atividades logísticas. 



43 

3. MÉTODO DA PESQUISA 

Nos itens a seguir são apresentadas informações referentes ao 

enquadramento e ao protocolo de pesquisa que compreendem as técnicas para 

definição do tema, dos objetivos e os procedimentos para conclusão deste trabalho. 

3.1.  ENQUADRAMENTO  

O enquadramento ou classificação da pesquisa, conforme Prodanov e 

Freitas (2013), é a apresentação de informações referentes à natureza, ao tipo de 

abordagem ao problema, à classificação dos objetivos e quais os principais 

procedimentos adotados durante o projeto. O quadro 3 resume estas informações.  

QUADRO 3 – ENQUADRAMENTO DA PESQUISA 

Natureza Abordagem Objetivos Procedimentos 

Aplicada Qualitativa Exploratórios 
Pesquisa bibliográfica

Levantamento/Survey
FONTE: O Autor (2017). 

Os critérios para escolha desta classificação são os indicados por Gil (2010), 

e dos autores do trabalho de Métodos de Pesquisa organizado por Gerhardt e 

Silveira (2009). Assim, esta pesquisa pode ser considerada como de natureza 

aplicada, pois se dedica a uma situação prática (construção civil) e é voltada para a 

solução de um problema específico (identificar e propor soluções às barreiras à 

sustentabilidade ambiental na logística).  

Quanto à abordagem, esta é essencialmente qualitativa, porque a 

preocupação maior é com a compreensão social do problema (escolha das barreiras 

à sustentabilidade na logística) e a análise do contexto das informações obtidas 

(diretrizes para superar as barreiras à sustentabilidade ambiental na logística).  

Com relação aos seus objetivos, estes se classificam essencialmente como 

exploratórios, pois têm por finalidade dar maior conhecimento e embasamento sobre 

o tema, como ocorreu durante a aplicação do instrumento de pesquisa (questionário) 

aplicado junto ao setor da construção civil de Curitiba/PR. 

Por fim quanto aos procedimentos os de maior representatividade foram a 

pesquisa bibliográfica de artigos, teses e dissertações junto a uma base de dados 
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qualificada e a construção e aplicação do questionário (survey) utilizado para coleta 

de dados junto a uma amostra selecionada de especialistas  

3.2.  PROTOCOLO DE PESQUISA  

Conforme Fontelles et al. (2009), o protocolo trata-se da apresentação das 

informações referentes aos passos necessários para a execução de uma pesquisa. 

Assim, para atingir os objetivos determinados foram seguidas as etapas descritas na 

figura 7.  
FIGURA 7 – ETAPAS DE PESQUISA

FONTE: O Autor (2017). 

Nos itens a seguir cada etapa da figura 7 é detalhada.  
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3.2.1. Etapa 1: Definição do contexto da pesquisa 

Inicialmente foi realizada pesquisa com o intuito de entender o contexto em 

que o tema desta dissertação está inserido. Tal procedimento foi realizado em 

novembro de 2016 e foram realizados os procedimentos descritos a seguir.  

Coleta de dados na base do Google Acadêmico®, buscando-se por termos e 

palavras-chave que descrevessem genericamente os temas centrais da pesquisa. 

Sendo: 

• “sustentabilidade”; 

• “green supply chain management”; 

• “logística reversa”; 

• “green logistics”; 

• “logística verde”; 

• “logística sustentável”.  

De posse deste panorama geral procedeu-se a definição do tema, a 

formulação do problema, a definição dos objetivos da pesquisa, a delimitação do 

trabalho, a caracterização do protocolo de pesquisa e foi elaborada a introdução e a 

fundamentação teórica.  

3.2.2. Etapa 2: Sistematização das informações 

Uma das definições para “barreira”, conforme o Dicionário Michaelis (1998), 

é “qualquer coisa que dificulte ou impeça a realização ou a obtenção de algo; 

estorvo; impedimento, obstáculo”.  

A preocupação com o impacto que esta definição causa é o núcleo central 

deste trabalho, pois se existem alternativas para a evolução sustentável de 

determinada cadeia logística, no caso a construção civil, por que elas não são 

aplicadas em sua totalidade? 

Na literatura são apresentados diversos pretextos ou barreiras que impedem 

a aplicação de atitudes ou ferramentas sustentáveis e geralmente sua citação é 
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indireta e ocorre por meio de referência a aspectos negativos ou eventuais 

dificuldades. Assim, para construir uma lista de empecilhos às atitudes sustentáveis 

na logística, optou-se pela técnica de Análise de Conteúdo conforme orientado por 

Bardin (2011).  

De acordo com Moraes (1999), a Análise de Conteúdo é uma metodologia 

qualitativa utilizada para capturar e processar as informações de documentos e 

textos. Os passos indicados para realização da Análise de Conteúdo estão 

sintetizados no quadro 4.  

QUADRO 4 – PASSOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Passo Resultado 

1. Definição dos artigos para estudo 
• Base: Portal de periódicos da Capes. 
• Período: 2011 a 2016. 
• Termo: "barriers to GSCM". 

25 artigos. 

2. Fechamento da lista de artigos 
• Leitura de resumos e palavras-chave. 
• Levantamento de informações: título, autores, 

periódico, ano de publicação, país do estudo, 
metodologia, número de itens analisados, tipo de 
dados coletados. 

• Leitura e estudo do artigo. 

1 artigo excluído, outros 2 
adicionados fechando a amostra 

em 26 artigos. 

3. Análise de Conteúdo 
• Busca por barreiras, desafios, problemas, dificuldades 

ou empecilhos às alternativas de sustentabilidade na 
logística. 

• Organização das informações elencadas em uma 
planilha eletrônica. 

Lista com 108 barreiras iniciais 
foi determinada. 

Após, esta lista foi reduzida a 25 
itens. 

4. Resultados 
• Compilação dos itens anotados por meio de suas 

afinidades. Lista final com 20 barreiras. 

FONTE: O Autor (2017). 

Conforme quadro 4, até se chegar à lista definitiva de barreiras foi realizada 

pesquisa no Portal de Periódicos da Capes, no dia 28 de fevereiro de 2017, com o 

termo em inglês “barriers to GSCM”, que significa “Barreiras à gestão da cadeia de 

suprimentos verde”. O motivo de escolha do Portal de Periódicos da Capes derivou 

de sua abrangência, que reúne cerca de 39 mil títulos de periódicos científicos e sua 

capacidade de disponibilização completa dos artigos identificados (CAPES, 2017a).   
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Esta pesquisa foi filtrada de modo a se obter os resultados dos últimos cinco 

anos (2011 a 2016), o que totalizou 25 (vinte e cinco) artigos a serem analisados, 

todos em língua inglesa.  

Tais artigos abordavam diversas indústrias como a de mineração na Índia e 

China (MUDULI et al., 2013; BARVE, MUDULI, 2013; SHEN, MUDULI, BARVE, 

2015; JIA, DIABAT, MATHIYAZHAGAN, 2015; MATHIYAZHAGAN, 2015; GOVIDAN, 

et al., 2016), Petróleo e Gás na Índia (RAUT, NARKHEDE, GARDAS, 2017), e 

confecções na Índia (JAKHAR, 2015). Já outros trabalhos versaram diretamente 

sobre barreiras (GOVIDAN, et al., 2014; RAUER, WHU, 2015; WANG, et al., 2016; 

BALON, SHARNA, BARUA, 2016; BOUZON, et al., 2016).  

Os demais trabalhos discutiam temas diversos sobre o GSCM e alternativas 

sustentáveis nas cadeias logísticas (SARKIS, ZHU, LAI, 2011; MATHIYAZHAGAN e 

HAQ, 2013; LEE, 2014; JABBOUR, FRASCARELI, JABBOUR e SOUZA, 2015; 

HUSSAIN, AWASTHI, TIWARI, 2016; SHEU, 2015; TEIXEIRA et al., 2016; WU e 

BARNES, 2016; REHMAN, SETH e SHRIVASTAVA, 2016; SARI, 2017; GENG, 

2017).  

Destes, o único que tratava especificamente sobre construção civil é o de 

Woo et al. (2016) que discorreu sobre a capacidade de comunicação entre 

fornecedores para desenvolvimento de alternativas verdes na indústria da 

construção da Coreia do Sul.  

Durante a leitura destes artigos verificou-se que um deles não era totalmente 

compatível com o tema de pesquisa, sendo o artigo de Sarkis, Zhu e Lai, (2011) 

excluído da seleção. Ainda durante a leitura foram identificados por meio de citações 

internas dois artigos que tinham relação com este trabalho, um referente a barreiras 

(MATHIYAZHAGAN et al., 2013) e outro sobre o Green Supply Chain na indústria da 

construção civil da Nigéria (OJO, MBOWA e AKINLABI, 2014), que foram 

adicionados à lista final que totalizou 26 artigos.  

Seguida a técnica de Análise de Conteúdo para listar as barreiras, chegou-

se ao número inicial de 108 itens. Tais informações foram organizadas em uma 

planilha eletrônica e utilizando-se de categorização por afinidades dos assuntos 

estas informações foram agrupadas manualmente. Na primeira verificação de 

agrupamento chegou-se ao número de 25 barreiras e na segunda verificação ao 

número 20 unidades, sendo a lista de critérios adotada, conforme apresentado no 

subitem 4.2.  
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Além desta descrição de fatores que dificultam a aplicação das atitudes 

sustentáveis na logística, estes trabalhos contribuíram para a redação do item 

trabalhos correlatos (subitem 4.1).  

Em seguida, a lista de barreiras foi utilizada para construção do instrumento 

de pesquisa (questionário) que foi aplicado junto a especialistas do setor da 

construção civil, ramo imobiliário de Curitiba/PR e cujos detalhes estão descritos no 

item a seguir.  

3.2.3. Etapa 3: Construção do instrumento de pesquisa 

O questionário foi o instrumento escolhido em função das vantagens 

apresentadas por Marconi e Lakatos (2010), em que tais autoras afirmam ser esta 

técnica útil pela agilidade, facilidade de atingimento de público e por propiciar o 

anonimato aos respondentes evitando, o máximo possível, a influência de viés do 

pesquisador.  

O objetivo deste instrumento de pesquisa foi verificar a aderência e o nível 

de intensidade das barreiras encontradas na literatura, no cenário da construção civil 

de Curitiba/PR, no setor imobiliário e junto a dois grupos distintos – profissionais de 

engenharia civil e os profissionais docentes desta área.  

Conforme disseram Govidan et al. (2014) e Bouzon et al. (2016) é 

conveniente refletir sobre a impossibilidade de resolver todos os problemas ao 

mesmo tempo e por isso a importância de identificar os itens mais críticos para que 

estes sejam o foco de atenção. 

Para isso, os itens 20 (vinte) elencados na literatura, foram transformados 

num questionário de escala Likert com 5 (cinco) alternativas. Cada resposta com 

uma pontuação: concorda fortemente (5 pontos), concorda (4 pontos), nem concorda 

nem discorda (3 pontos), discorda (2 pontos), discorda fortemente (1 ponto).  

Até se chegar ao formato definitivo, antes de ir a campo, o questionário foi 

validado junto a uma amostra reduzida de 4 (quatro) participantes, sendo um 

docente e três profissionais. Neste teste piloto realizado em agosto de 2017, o 

questionário foi verificado com relação à redação das questões e organização das 

informações.  

Além das 20 questões principais o questionário de cada grupo apresentou 

em comum uma breve apresentação referente às definições que norteiam a 
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pesquisa e também duas perguntas abertas em que os respondentes podiam 

apontar outras barreiras não citadas no questionário e quais as possíveis soluções 

para os problemas elencados.  

Sobre o questionário apresentado aos profissionais de engenharia civil, este 

também contemplou perguntas sobre o nível de afinidade com o tema de pesquisa e 

questões referentes à empresa construtora em que atuava. 

A versão final de cada questionário encontra-se nos Apêndices 1 (docentes) 

e 2 (engenheiros).  

3.2.4. Etapa 4: Caracterização dos envolvidos 

Para seleção do público que respondeu ao questionário foram definidos dois 

grupos:  

1º Grupo: profissionais docentes dos cursos de engenharia civil da cidade 

de Curitiba/PR. Este grupo foi escolhido por serem os docentes os responsáveis 

pela formação dos profissionais de engenharia civil e por ser um grupo ligado a 

pesquisas de ponta que geralmente antecipam as inovações do mercado. Para 

identificação dos potenciais respondentes deste grupo foram realizadas consultas 

aos sites de 11 faculdades e universidades da cidade que ofertam o curso de 

engenharia civil, sendo assim, identificados o contato de e-mail de 131 profissionais 

docentes.  

2º Grupo: profissionais formados em engenharia civil e que estivessem 

diretamente ligados ao processo produtivo de edificações com finalidade 

habitacional na cidade de Curitiba/PR. A escolha desse grupo foi motivada pelo fato 

destes profissionais serem diretamente impactados pelas barreiras da literatura. 

Para identificação dos respondentes e obtenção dos contatos foi utilizada a rede 

social LinkedIn, na qual foram filtrados profissionais que atendiam ao escopo da 

pesquisa, e foi solicitado a eles o convite para fazer parte da rede do autor. Por meio 

deste procedimento foram alcançados 464 contatos de e-mail e/ou telefone.  

A seguir apresentam-se os procedimentos utilizados para a coleta e análise 

dos dados.  
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3.2.5. Etapa 5: Coleta dos dados 

A coleta de dados foi organizada durante o período entre 13 de setembro de 

2017 a 15 de novembro de 2017. Para chegar aos profissionais docentes o contato 

foi realizado totalmente por e-mail. Já para os engenheiros civis, foi realizado 

contato, primeiramente por e-mail e quando possível por telefone.  

Assim, após apresentação que esclarecia as finalidades acadêmicas e 

proteção de dados sigilosos foi realizado o envio do endereço eletrônico com o 

formulário para preenchimento online, sendo para isso utilizado o recurso gratuito do 

Google Formulários®.  

Foram obtidos os seguintes resultados: Docentes: envio de 131 e-mails, com 

25 respostas completas e taxa de retorno de 19,08%. Engenheiros: envio de 464 e-

mails, com 102 respostas e taxa de retorno de 21,98%. Para o caso deste segundo 

grupo, foram identificadas 14 respostas que não atendiam ao escopo da pesquisa, 

ou o profissional já não atuava mais com construção imobiliária ou foi encaminhado 

por terceiros para pessoa não apta a responder, sendo então excluídos da amostra.  

Observa-se que a taxa média de respostas ficou em valores próximos aos 

identificados em trabalhos semelhantes, como por exemplo, Govidan et al. (2014), 

Sheu (2015) e Teixeira et al. (2016) que obtiveram em média 27,09% de respostas 

em relação aos questionários enviados.  

Deste modo, como número consolidado para análise de dados, foram 

utilizadas 25 respostas de docentes e 88 respostas de profissionais de engenharia 

compondo uma amostra total de 113 respostas.  

3.2.6. Etapa 6: Tratamento dos dados  

Encerrada a coleta de dados, os resultados foram organizados por meio de 

estatística descritiva em uma planilha eletrônica e em seguida as informações do 

grupo com maior número de respostas (88 profissionais de engenharia civil) foram 

analisadas para verificar a aderência quanto à distribuição Normal, sendo tal 

procedimento necessário para a escolha dos próximos métodos de análise.  

Foram realizados por meio do software de análise estatística R versão 

1.1.383 dois testes para verificação da normalidade dos dados. Os testes escolhidos 

foram o de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, em que na sua hipótese nula é 
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testada a aderência dos resultados à distribuição normal. Finalizado este 

procedimento, concluiu-se que nenhum dos 20 principais itens pesquisados, ao nível 

de significância de 5%, obteve respostas aderentes à distribuição normal. 

Tendo em vista a não normalidade, os dados foram então analisados por 

meio de um teste não paramétrico, no caso o de Mann-Whitney-Wilcoxon. Este teste 

compara duas amostras de grupos independentes e avalia em sua hipótese nula se 

as medianas dos grupos são originadas de populações em comum (YAU, 2013). 

Finalizado o teste, também realizado no software R, verificou-se que ao nível de 5% 

de significância não foram encontradas evidências para se rejeitar a hipótese nula. 

Logo, aceitou-se que os dados observados dos dois grupos possuem medianas em 

comum.  

Tal resultado foi utilizado para a decisão de união das duas amostras e 

assim obter o número minimamente satisfatório para execução de uma técnica de 

análise multivariada. Conforme Hair et al. (1998), a amostra mínima para alguma 

conclusão acerca de análise multivariada é de cinco respostas para cada item 

analisado. Neste caso, como são 20 itens, a recomendação de amostra mínima é de 

100 observações. Deste modo, foi possível adotar como amostra para análise o total 

de 25 + 88 = 113 observações.  

Ainda no intuito de avaliar a confiabilidade das respostas, foi calculado o 

indicador de Alfa de Crombach, que tem por objetivo apontar se as respostas do 

questionário trazem alguma consistência interna. Tal indicador é calculado em 

função do número de itens (questões) do questionário e das variâncias de cada 

conjunto de respostas, além da variância total observada. O resultado obtido neste 

trabalho foi de 0,860, sendo considerado um número bom e substancial conforme 

Hair et al. (2005). Para maiores detalhes acerca do cálculo do Alfa de Crombach, 

consultar o Apêndice 3.  

O procedimento de análise multivariada escolhido foi o da Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC). A AFC é um procedimento que faz parte da metodologia de 

Modelagem de Equações Estruturais, do inglês Structural Equation Modeling (SEM). 

Tal análise foi realizada de maneira semelhante nos trabalhos correlatos de Sheu 

(2015), Jakhar (2015), Teixeira et al. (2016) e Woo et al. (2016) (subitem 4.1 deste 

trabalho).  

Na AFC, um modelo de variáveis observadas (no caso os 20 itens ou 

barreiras medidos pelo questionário) e variáveis latentes (neste trabalho a logística 
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sustentável) são mensurados por uma série de regressões lineares em que é 

possível avaliar o nível de correlação entre estas variáveis por meio de cargas 

fatoriais e assim observar quais variáveis mais impactam neste modelo (LEÓN, 

2011).  

Para execução da AFC novamente recorreu-se ao software R, com o uso de 

um pacote específico chamado Lavaan. Tal pacote foi criado por uma iniciativa de 

software livre e visa ser uma alternativa para estudantes realizarem a modelagem de 

equações estruturais (LAVAAN, 2017).  

Como estimador para aproximação dos resultados foi utilizado o DWLS 

(diagonally weighted least squares), quando a premissa de normalidade multivariada 

pode ser desconsiderada (PREARO, GOUVÊA e ROMEIRO, 2011).  

Por meio desta técnica (AFC) foi possível avaliar o modelo proposto pela 

literatura, verificar seu nível de consistência e ajustá-lo até apresentar indicadores de 

comparação aceitáveis (subitem 4.5 deste trabalho).  

Os indicadores utilizados neste trabalho foram os recomendados por Maroco 

(2010) e têm por finalidade avaliar os desvios entre os valores medidos pelo 

questionário e os valores ajustados pelas equações estruturais, além da respectiva 

taxa de erro. Cada um destes indicadores pôde ser calculado durante a modelagem 

no Lavaan e foram utilizados os seguintes indicadores com seus respectivos critérios 

de aceitação: 

• Chi-quadrado / graus de liberdade: entre 1 e 2 ajustamento bom (quanto mais 

próximo de 1 melhor); 

• Comparative Fit Index (CFI): > 0,9 ajustamento bom (se maior que isso ainda 

melhor); 

• Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA): < 0,1, ajustamento bom 

(quanto mais próximo de zero melhor). 

Maiores detalhes acerca da formulação da AFC podem ser consultados no 

Apêndice 4.  

Deste modo, por meio da AFC foi possível ajustar o modelo até o número 

definitivo de variáveis. Foram executados quatro ajustes até a decisão de se adotar 

um modelo com 14 variáveis. Conforme exposto no subitem 4.5. 
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Assim, identificados os itens mais críticos pelo indicador de carga fatorial, 

partiu-se para a etapa de buscar alternativas para os problemas elencados e propor 

alternativas para superar as barreiras à sustentabilidade ambiental na cadeia 

logística da construção civil.  

3.2.7. Etapa 7: Apresentação dos resultados  

Realizadas as etapas anteriores com base na lista final de barreiras, após a 

aplicação do questionário e da Análise Fatorial Confirmatória, foram propostas 

alternativas para sua respectiva transposição.  

Tais propostas foram realizadas com base na análise das respostas da 

questão referente a este item no questionário (penúltima pergunta do questionário 

conforme apêndices 1 e 2) e fundamentadas em alternativas devidamente indicadas 

pela literatura. Sendo tais resultados apresentados e sumarizados no subitem 4.6.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta seção apresenta o relatório dos resultados obtidos após o processo de 

sistematização de informações por meio da consulta de trabalhos correlatos e 

identificação dos principais fatores críticos ao sucesso da sustentabilidade aplicada 

às atividades logísticas segundo a literatura.  

Em seguida, são apresentados os resultados obtidos após a aplicação do 

instrumento de pesquisa na cidade de Curitiba. São mostrados os dados 

organizados por meio de estatística descritiva e da Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC). 

Ao final do capítulo, são apresentadas as discussões sobre possíveis 

diretrizes para solução dos principais problemas que foram identificados.  

4.1. TRABALHOS CORRELATOS: SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Govidan et al. (2014) apontam que elaborar uma lista de barreiras à 

implantação da sustentabilidade ambiental é uma atividade complexa, pois existem 

inúmeras características e variáveis a serem consideradas.   

Deste modo, para se chegar à lista de critérios que dificultam à 

sustentabilidade ambiental na logística, foi realizado o procedimento de revisão 

sistemática na base de dados do portal de periódicos da Capes e Análise de 

Conteúdo, conforme detalhado no subitem 3.2.2. Foram selecionados trabalhos 

correlatos para que deles fosse extraída a lista de problemas utilizada nesta 

pesquisa. As principais informações acerca dos trabalhos, sua origem, método de 

pesquisa utilizado, indústria de aplicação, descrição de sua amostra e número de 

itens analisados estão indicadas no quadro 5.  
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QUADRO 5 – LISTA DE TRABALHOS CORRELATOS 

# Referência Origem Métodos 
utilizados

Indústria de 
aplicação 

Dados coletados 
de 

Nº de 
critérios 

analisados

1 WANG et al., 2016 China DEMATEL Embalagens 
de alimentos 

15 especialistas de 
empresas com mais 

de 8  anos de 
experiência 

18 

2 WU e BARNES, 
2016 China ANP, MOP Eletrônica 

5 especialistas, sendo: 
3 da empresa 
estudada e 2 

pesquisadores 
acadêmicos 

10 

3 MATHIYAZHAGAN 
e HAQ, 2013 Índia ISM Automobilística 16 especialistas 25 

4 
JIA, DIABAT e 

MATHIYAZHAGAN, 
2015 

China ISM Mineração 

15 especialistas de 
empresas com mais 

de 10 anos de 
experiência 

25 

5 MATHIYAZHAGAN 
et al., 2015 Índia AHP Mineração 10 empresas com 

certificação ISO 14001 15 

6 BALON, SHARNA 
e  BARUA, 2016 Índia ISM Automobilística

40 especialistas, 
sendo: 7 

pesquisadores da 
academia, 9 

acadêmicos e 24 
ligados à indústria 

14 

7 MUDULI et al., 
2013 Índia GTMA Mineração 

15 especialistas 
sendo: 3 

pesquisadores da 
academia, 2 diretores 

de empresa e 10 
profissionais ligados à  

indústria 

17 

8 SARI, 2017 Turquia 

Monte 
Carlo, 
AHP, 

VIKOR 

Não informado
12 especialistas sendo 

provenientes de 4 
fornecedores 

18 

9 RAUT, NARKHEDE 
e GARDAS, 2017 Índia ISM Óleo e Gás 

especialistas 
(quantidade não 

identificada) 
32 

10 SHEN, MUDULI e 
BARVE, 2015 China AHP Mineração 

12 especialistas sendo 
provenientes de 4 

empresas 
54 

11 TEIXEIRA et al., 
2016 Brasil SEM, 

Survey Diversas 

95 questionários 
coletados de 

diferentes setores 
produtivos 

18 
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# Referência Origem Métodos 
utilizados

Indústria de 
aplicação 

Dados coletados 
de 

Nº de 
critérios 

analisados

12 
REHMAN, SETH e 
SHRIVASTAVA, 

2016 
Índia ANN, 

Survey Diversas 

318 questionários 
coletados de 

diferentes setores 
produtivos 

12 

13 SHEU, 2015 Taiwan SEM, 
Survey Eletrônica 237 especialistas 67 

14 GENG et al., 2017 Reino Unido 

Revisão 
sistemática 

da 
literatura 

Não informado
42 artigos publicados 

em periódicos 
revisados por pares 

10 

15 SARKIS, ZHU, LAI, 
2011 Excluído da amostra 

16 GOVIDAN et al., 
2014 Índia AHP, 

Survey Diversas 

103 questionários 
coletados de 

diferentes setores 
produtivos 

26 

17 LEE et al.,2014 Coreia do Sul Estudo de 
caso 

Eletrônica e 
vestuário 3 empresas 3 empresas 

18 
HUSSAIN, 

AWASTHI e 
TIWARI, 2016 

Canadá ISM, ANP, 
Survey Diversas 

pesquisadores 
acadêmicos 

(quantidade não 
identificada) 

34 

19 RAUER e WHU, 
2015 Alemanha 

Grounded 
theory, 

Estudo de 
caso 

Metais raros 
27 entrevistas com 
especialistas de 10 

empresas 
4 

20 BARVE e MUDULI, 
2013 Índia ISM Mineração 

15 especialistas 
sendo: 3 

pesquisadores da 
academia, 2 diretores 

de empresa e 10 
profissionais ligados à  

indústria 

11 
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# Referência Origem Métodos 
utilizados

Indústria de 
aplicação 

Dados coletados 
de 

Nº de 
critérios 

analisados

21 JAKHAR, 2015 Índia SEM, AHP, 
Survey Vestuário 278 questionários 

coletados 19 

22 
JABBOUR, 

FRASCARELI e 
JABBOUR, 2015 

Brasil Estudo de 
caso Diversas 4 empresas 12 

23 BOUZON et al., 
2016 Brasil DELPHI, 

AHP Eletrônica 10 especialistas 36 

24 GOVIDAN et al., 
2016 Índia DEMATEL Mineração 4 especialistas de 2 

empresas 20 

25 WOO et al., 2016 Coreia do Sul SEM, 
Survey 

Construção 
civil 

103 questionários 
coletados de 

fornecedores da 
construção civil 

27 

26 OJO, MBOWA e 
AKINLABI, 2014 Nigéria Survey Construção 

civil 
28 questionários 

coletados 9 

27 MATHIYAZHAGAN 
et al., 2013 Índia ISM, 

Survey Automobilística 10 especialistas 26 

FONTE: O Autor (2017). 

Conforme quadro 5, com relação aos artigos selecionados observa-se a 

predominância de estudos provenientes de países em desenvolvimento (Índia, China 

e Brasil), que concentram 66,67% ou 18 dos artigos selecionados.  

Há grande diversidade de métodos de análise de dados empregada (15 

diferentes), para entendimento desta diversidade propõe-se o quadro 6. 
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QUADRO 6 – MÉTODOS APLICADOS NOS TRABALHOS SELECIONADOS 

# Método Nº de vezes que 
é utilizado* 

1 Questionário / Survey 9 
2 Interpretive Structural Modeling (ISM) 7 
3 Analytic Hierarchy Process (AHP) 6 
4 Structural Equation Modeling (SEM) 4 
5 Estudo de caso 3 
6 Analytic Network Process (ANP) 2 
7 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) 2 
8 Artificial Neural Network (ANN) 1 
9 Multi-Objective Programming (MOP) 1 

10 DELPHI 1 
11 Grounded Theory 1 
12 Graph Theoretic and Matrix Approach (GTMA) 1 
13 Monte Carlo 1 
14 Vlse Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) 1 
15 Revisão sistemática da literatura 1 

*O mesmo trabalho pode ter utilizado mais de um método.  
FONTE: O Autor (2017). 

Observa-se que o método de coleta de dados mais utilizado, desta seleção, 

é o questionário (9 ocorrências). Como métodos de análise dos dados têm-se o ISM 

(7 ocorrências), AHP (6 ocorrências) e o SEM (4 ocorrências). É nítida a utilização 

de métodos de análise multicritério ou multivariados, no entanto, estes métodos 

apresentam dificuldades em virtude do número limitado de critérios que conseguem 

analisar (GOVIDAN et al., 2014). Geralmente para esse tipo de análise são 

necessárias as comparações pareadas, item a item, elevando a complexidade dos 

métodos e aumentando o tempo unitário para coleta dos dados, além das 

dificuldades com relação à amostra necessária (MUDULI et al., 2013; BOUZON et 

al.,2016). 

Nesta seleção de artigos, o número de critérios ou itens analisados por 

trabalho foi em média de 21. Com relação ao número de dados únicos coletados por 

trabalho este número foi em média de 53. Deste número de dados destacam-se a 

seleção de especialistas ou o público que respondeu aos questionários. Vale 

destacar que alguns trabalhos pesquisaram várias áreas ou setores em sua 

totalidade e consequentemente sua população estatística era maior, caso do artigo 

12 que coletou 318 questionários, artigo 13 que coletou 237 questionários e artigo 

21 que coletou 278 questionários.  
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Sobre o tipo de indústria estudada, verificou-se a maior concentração para 

os casos de Mineração (6 artigos), Eletrônica (4 artigos) e Automobilística (3 artigos), 

no caso desta amostra a construção civil apresentou apenas dois artigos.  

Alguns dos trabalhos selecionados foram publicados em periódicos de 

grande importância para a área de Engenharias III como o Journal of Cleaner 

Production (qualis A1) com 9 artigos, o Int. J. Production Economics (qualis A1) com 

3 artigos e do Resources, Conservation and Recycling (qualis A2) com 3 artigos. 

Ressalta-se que mais de 80% desta amostra é composta por artigos inseridos no 

estrato A do qualis, conforme relatório consultado em setembro de 2017 (CAPES, 

2017b).  

Após a verificação completa destes artigos e realizada a Análise de 

Conteúdo (detalhada no subitem 3.2.2.), foram listadas diversas barreiras à 

sustentabilidade ambiental na logística. Tais informações estão relacionadas na 

subseção 4.2.  

4.2.  BARREIRAS À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA LOGÍSTICA 

Inicialmente, após a leitura do material apresentado no quadro 5, foram 

identificadas 108 barreiras à sustentabilidade ambiental nas atividades logísticas. 

Após a análise destas informações, as mesmas começaram a ser agrupadas por 

suas afinidades com base no fato de que em alguns casos os critérios eram 

semelhantes e apenas variavam em nível de detalhamento.  

Assim, realizada a Análise de Conteúdo e a categorização das informações 

por sua afinidade, em uma primeira verificação, chegou-se a uma lista de 25 itens. 

Após nova análise e interpretação, estas informações foram reduzidas ao número 
de 20 (vinte) itens, sendo descritos a seguir. 

B1 Falta de mão de obra qualificada: a baixa capacitação da mão de obra 

afeta na tomada de decisões das organizações e atrasa a implantação das 

alternativas verdes, além de ser um fator que influi na resistência às mudanças e à 

inovação, na falta de compromisso/envolvimento e motivo para a baixa produtividade 

(MUDULI et al., 2013; BARVE e MUDULI, 2013; MATHIYAZHAGAN et al., 2013; 

GOVIDAN et al., 2014; LEE et al., 2014; MATHIYAZHAGAN et al., 2015; HUSSAIN, 

AWASTHI e TIWARI, 2016; BALON, SHARNA e BARUA, 2016; TEIXEIRA et al., 
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2016; REHMAN, SETH e SHRIVASTAVA, 2016; BOUZON et al., 2016; GOVIDAN et 

al., 2016; WANG et al., 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017). 

B2 Falta de desenvolvimento dos fornecedores: a dificuldade em 

desenvolver fornecedores está relacionada às compras verdes, pois é necessário o 

desenvolvimento de fornecedores que tenham o mesmo compromisso com práticas 

verdes e sustentáveis que a organização principal. Além disso, existe a dificuldade 

em gerenciar a grande quantidade de fornecedores e seus subníveis, pois é 

necessário que o fornecedor do seu fornecedor seja igualmente sustentável (BARVE 

e MUDULI, 2013; MATHIYAZHAGAN et al., 2013; LEE et al., 2014; GOVIDAN et al., 

2014; JABBOUR, FRASCARELI e JABBOUR, 2015; JAKHAR, 2015; RAUER e 

WHU, 2015; REHMAN, SETH e SHRIVASTAVA, 2016; WOO et al., 2016; WOO et 

al., 2016; WANG et al., 2016; WU e BARNES, 2016; BALON, SHARNA e BARUA, 

2016; TEIXEIRA et al., 2016; GENG et al., 2017). 

B3 Falta de apoio governamental: a falta de apoio governamental interfere 

em situações como a ausência de leis coerentes, conscientes e justas, na ausência 

de fiscalização das leis impostas, na ausência de fornecimento de incentivos fiscais 

ou econômicos (financiamentos para as alternativas verdes) e nos aspectos de 

condução da política quando os governos são capazes de gerar incertezas à 

sociedade como a burocracia e a corrupção (BARVE e MUDULI, 2013; MUDULI et 

al., 2013; MATHIYAZHAGAN et al., 2013; GOVIDAN et al., 2014; LEE et al., 2014; 

OJO, MBOWA e AKINLABI, 2014; SHEN, MUDULI e BARVE, 2015; RAUER e WHU, 

2015; JAKHAR, 2015; HUSSAIN, AWASTHI e TIWARI, 2016; BOUZON et al., 2016; 

GOVIDAN et al., 2016; WANG et al., 2016; REHMAN, SETH e SHRIVASTAVA, 

2016; BALON, SHARNA e BARUA, 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017; 

GENG et al., 2017). 

B4 Falta de conhecimento sobre práticas sustentáveis: a falta de 

conhecimento sobre práticas sustentáveis pode se dar pela falta de estudos 

referentes ao tema (principalmente nos países em desenvolvimento), pelo aspecto 

recente dos assuntos sobre alternativas sustentáveis, a falta de consenso sobre as 

melhores práticas, bem como desconhecimento por parte das organizações sobre as 

vantagens e desvantagens das alternativas verdes, acarretando dificuldade para a 

tomada de decisão (BARVE e MUDULI, 2013; MUDULI et al., 2013; 

MATHIYAZHAGAN et al., 2013; GOVIDAN et al., 2014; JABBOUR, FRASCARELI e 

JABBOUR, 2015; JAKHAR, 2015; MATHIYAZHAGAN et al., 2015; REHMAN, SETH 
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e SHRIVASTAVA, 2016; BOUZON et al., 2016; WOO et al., 2016; WANG et al., 

2016; GENG et al., 2017; SARI, 2017). 

B5 Falta de consciência ambiental dos consumidores: a falta de 

consciência, sobretudo dos impactos ambientais e da quantidade limitada de 

recursos naturais é citada como um motivo que faz as empresas atrasarem o 

investimento em alternativas verdes e sustentáveis, justificando que os 

consumidores não fazem juízo das vantagens que isto representa, além de que os 

consumidores nem sempre estão dispostos a pagar mais caro pelos produtos. Outro 

ponto é quando existe o investimento, mas em função do desconhecimento dos 

impactos a população acaba por não fazer o correto uso das alternativas 

sustentáveis (MUDULI et al., 2013; BARVE e MUDULI, 2013; MATHIYAZHAGAN et 

al., 2013; GOVIDAN et al., 2014; OJO, MBOWA e AKINLABI, 2014; HUSSAIN, 

AWASTHI e TIWARI, 2016; WANG et al., 2016; REHMAN, SETH e SHRIVASTAVA, 

2016; BOUZON et al., 2016; GOVIDAN et al., 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 

2017). 

B6 Falta de implantação de novas tecnologias, materiais e processos: a 

falta de implantação de novas tecnologias, materiais e processos é consequência da 

priorização de métodos tradicionais de produção, algumas vezes obsoletos, menos 

produtivos, geradores de desperdício e mais poluidores, mas segundo a maioria das 

empresas os mais baratos (MUDULI et al., 2013; BARVE e MUDULI, 2013; 

MATHIYAZHAGAN et al., 2013; GOVIDAN et al., 2014; SHEN, MUDULI e BARVE, 

2015; JAKHAR, 2015; WANG et al., 2016; BALON, SHARNA e BARUA, 2016; 

BOUZON et al., 2016; REHMAN, SETH e SHRIVASTAVA, 2016; RAUT, 

NARKHEDE e GARDAS, 2017). 

B7 Falta de utilização de indicadores ambientais ou de sustentabilidade: 

a falta de indicadores ambientais ou de sustentabilidade é vista como uma barreira, 

pois sem mensurar adequadamente seu nível de implantação a organização não 

consegue ter uma orientação sobre sua evolução, além das dificuldades para 

monitoração e controle de seus processos (MATHIYAZHAGAN et al., 2013; 

GOVIDAN et al., 2014; JIA, DIABAT e MATHIYAZHAGAN, 2015; SHEN, MUDULI e 

BARVE, 2015; JABBOUR, FRASCARELI e JABBOUR, 2015; BALON, SHARNA e 

BARUA, 2016; BOUZON et al., 2016; WOO et al., 2016; RAUT, NARKHEDE e 

GARDAS, 2017). 
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B8 Falta de integração entre os membros das cadeias de suprimentos: a 

falta de integração e visão sistêmica entre os membros das cadeias de suprimentos 

pode interferir diretamente contra a logística mais verde e sustentável, tal fato se 

verifica pela necessidade plena de comunicação entre os membros da cadeia, com 

transparência e confiabilidade. Dentre estes membros destacam-se os fornecedores, 

transportadores e distribuidores (GOVIDAN et al., 2014; OJO, MBOWA e AKINLABI, 

2014; SHEU, 2015; HUSSAIN, AWASTHI e TIWARI, 2016; RAUER e WHU, 2015; 

JABBOUR, FRASCARELI e JABBOUR, 2015; MATHIYAZHAGAN et al., 2015; 

BALON, SHARNA e BARUA, 2016; REHMAN, SETH e SHRIVASTAVA, 2016; 

TEIXEIRA et al., 2016; BOUZON et al., 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017; 

GENG et al., 2017). 

B9 Falta de infraestrutura de transportes: a falta de infraestrutura de 

transportes pode afetar o nível de implantação das práticas sustentáveis, pois limita 

o número de opções para tomada de decisão, além de complicar o processo de 

transporte em si, tornando-o mais caro (MUDULI et al., 2013; WU e BARNES, 2016; 

BOUZON et al., 2016). 

B10 Falta de demanda para os produtos verdes e sustentáveis: a 

incerteza quanto à existência de demanda para os produtos verdes é justificada 

como uma barreira, pois esta falta de certeza com relação à comercialização dos 

produtos faz as empresas evitarem os investimentos (OJO, MBOWA e AKINLABI, 

2014; BALON, SHARNA e BARUA, 2016; BOUZON et al., 2016). 

B11 Complexidade no desenvolvimento do projeto de produto verde e 
sustentável: a necessidade de desenvolvimento do projeto de produto é para 

adequar a produção de modo a garantir resultados que sejam equilibrados com o 

meio ambiente, no entanto, algumas empresas justificam que o processo de 

planejamento de produtos verdes é mais complexo, demorado e custoso (MUDULI et 

al., 2013; JABBOUR, FRASCARELI e JABBOUR, 2015; MATHIYAZHAGAN et al., 

2015; RAUER e WHU, 2015; WANG et al., 2016; REHMAN, SETH e 

SHRIVASTAVA, 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017). 

B12 Falta de compromisso da alta gestão: as alternativas verdes podem 

ser influenciadas pelo nível de compromisso ou interesse da alta gestão das 

organizações em implantá-las. A alta gestão pode definir aspectos como missão e 

visão e determinar o nível de envolvimento da empresa com as práticas verdes e 

sustentáveis. Mas em certos casos pode ocorrer a resistência por parte da alta 
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gestão em investimentos em alternativas verdes, ou porque preferem priorizar outros 

aspectos como o financeiro, ou porque desconhecem as vantagens que estas 

alternativas podem trazer (MUDULI et al., 2013; BARVE e MUDULI, 2013; 

MATHIYAZHAGAN et al., 2013; GOVIDAN et al., 2014; OJO, MBOWA e AKINLABI, 

2014; MATHIYAZHAGAN et al., 2015; SHEN, MUDULI e BARVE, 2015; JAKHAR, 

2015; BALON, SHARNA e BARUA, 2016; TEIXEIRA et al., 2016; REHMAN, SETH e 

SHRIVASTAVA, 2016; BOUZON et al., 2016; GOVIDAN et al., 2016; WOO et al., 

2016; WANG et al., 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017; GENG et al., 

2017). 

B13 Dificuldades com a concorrência: as dificuldades com os concorrentes 

podem se tornar um problema quando certos concorrentes são desleais na intenção 

de baratear seus custos (fazendo disposição ilegal de resíduos ou agindo na 

informalidade), além do próprio cenário de elevação da competição entre as 

empresas que brigam por mercados e redução de custos (MATHIYAZHAGAN et al., 

2015; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017). 

B14 Falta de planejamento para aplicação das práticas verdes e 
sustentáveis: as dificuldades para implantação das alternativas verdes são 

justificadas pela mudança e maior complexidade para adaptação dos aspectos 

organizacionais que tomarão mais tempo e pela elevada velocidade com que 

mudanças tecnológicas ocorrem dificultando a tomada de decisões (BARVE e 

MUDULI, 2013; MATHIYAZHAGAN et al., 2013; GOVIDAN et al., 2014; JIA, DIABAT 

e MATHIYAZHAGAN, 2015; JABBOUR, FRASCARELI e JABBOUR, 2015; JAKHAR, 

2015; SHEN, MUDULI e BARVE, 2015; BOUZON et al., 2016; TEIXEIRA et al., 

2016; WU e BARNES, 2016; WOO et al., 2016; GENG et al., 2017). 

B15 Falta de recursos financeiros: discute-se que o custo de implantação 

de alternativas verdes necessita de um maior investimento inicial em relação aos 

sistemas tradicionais, sendo este custo repassado para o valor de venda. Tal 

elevação de custos é justificada pelo custo para disposição de materiais perigosos, 

garantia de implantação da logística reversa e uso de tecnologias mais eficientes e 

menos poluidoras. Além disso, as empresas costumam focar na sua manutenção 

financeira, garantindo lucros e benefícios de curto prazo e nem sempre priorizando 

as questões ambientais (MATHIYAZHAGAN e HAQ, 2013; MUDULI et al., 2013; 

BARVE e MUDULI, 2013; MATHIYAZHAGAN et al., 2013; GOVIDAN et al., 2014; 

OJO, MBOWA e AKINLABI, 2014; SHEU, 2015; JAKHAR, 2015; WANG et al., 2016; 
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BALON, SHARNA e BARUA, 2016; TEIXEIRA et al., 2016; REHMAN, SETH e 

SHRIVASTAVA, 2016; BOUZON et al., 2016; WOO et al., 2016; RAUT, NARKHEDE 

e GARDAS, 2017; GENG et al., 2017). 

B16 Dificuldade em se gerenciar as diversas partes interessadas: 

gerenciar as partes interessadas (governos, organizações não governamentais, 

mídia, concorrentes e principalmente os consumidores) é um desafio, pois estes 

podem apresentar pressões e demandas específicas dificultando o processo de 

gestão das alternativas verdes e sustentáveis, além dos problemas de comunicação 

e ruídos que podem ocorrer com todos estes entes da cadeia produtiva 

(MATHIYAZHAGAN e HAQ, 2013; MUDULI et al., 2013; BARVE e MUDULI, 2013; 

GOVIDAN et al., 2014; LEE et al., 2014; MATHIYAZHAGAN et al., 2015; SHEN, 

MUDULI e BARVE, 2015; SHEU, 2015; JABBOUR, FRASCARELI e JABBOUR, 

2015; BOUZON et al., 2016; TEIXEIRA et al., 2016; REHMAN, SETH e 

SHRIVASTAVA, 2016; WOO et al., 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017). 

B17 Medo do fracasso: o medo de fracasso deriva das incertezas em 

relação ao mercado e do receio em se assumir riscos quanto às novas tecnologias 

(MATHIYAZHAGAN et al., 2013; GOVIDAN et al., 2014; LEE et al., 2014; WANG et 

al., 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017).  

B18 Influência do tamanho e porte da organização na aplicação das 
práticas verdes e sustentáveis: o tamanho da organização pode influir no nível de 

aplicação das práticas verdes e sustentáveis, indicando que as pequenas e médias 

empresas têm mais dificuldade em se adaptar a estas práticas de gestão. O que 

pode ser um motivo para o baixo número de empresas que aderem a tal movimento 

(MATHIYAZHAGAN e HAQ, 2013; GOVIDAN et al., 2014; LEE et al., 2014; WOO et 

al., 2016; GOVIDAN et al., 2016; RAUT, NARKHEDE e GARDAS, 2017). 

B19 Falta de envolvimento em todos os níveis da organização: percebe-

se que a falta de envolvimento em todos os níveis de uma organização (diretoria, 

gerência e produção) acarreta na dificuldade de gerenciamento e integração rumo a 

uma produção mais sustentável (JIA, DIABAT e MATHIYAZHAGAN, 2015; 

MATHIYAZHAGAN et al., 2015; JABBOUR, FRASCARELI e JABBOUR, 2015; 

REHMAN, SETH e SHRIVASTAVA, 2016; GENG et al., 2017). 

B20 Falta de implantação da logística reversa: verifica-se que algumas 

indústrias ainda não fazem a plena aplicação da logística reversa, ou porque 

priorizam a distribuição direta ou porque têm dificuldades com a gestão e tratamento 
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de seus resíduos, dando menor importância para este tema (JIA, DIABAT e 

MATHIYAZHAGAN, 2015; BALON, SHARNA e BARUA, 2016; REHMAN, SETH e 

SHRIVASTAVA, 2016; BOUZON et al., 2016; WANG et al., 2016; RAUT, 

NARKHEDE e GARDAS, 2017). 

Conforme estes 20 itens, utilizando-se como critério de análise o número de 

vezes que cada barreira é citada pela literatura, observa-se que os itens mais 

críticos tendem a ser B12 - Falta de compromisso da alta gestão (citada por 17 

referências), B3 - Falta de apoio governamental (citada por 17 referências), B15 - 

Falta de recursos financeiros (citada por 16 referências), B2 Falta de 

desenvolvimento dos fornecedores (citada por 15 referências) e B1 - Falta de mão 

de obra qualificada (citada por 14 referências).  

Por outro lado, as barreiras com menor número de citações são: B10 - Falta 

de demanda para os produtos verdes e sustentáveis (citada por três referências), B9 

- Falta de infraestrutura de transportes (citada por três referências) e B13 - 

Dificuldades com a concorrência (citada por duas referências).  

Para encerrar a categorização dos itens que dificultam a implantação da 

sustentabilidade ambiental na logística, segundo a literatura, estes foram divididos 

entre internos e externos à organização, como realizado por Souza (2013) em seu 

trabalho. Esta classificação é conveniente, pois os aspectos internos podem ser 

executados de forma individual e mais ativa pelas empresas, enquanto com relação 

aos externos as organizações são mais dependentes de outras partes interessadas 

(governos, fornecedores, concorrentes, etc.) (GENG et al., 2017). Deste modo, a 

figura 8 apresenta as barreiras conforme esta classificação.  
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FIGURA 8 – LISTA DE BARREIRAS IDENTIFICADAS E ORGANIZADAS 

FONTE: O Autor (2017).

Ao se analisar a figura 8, observa-se maior frequência para as barreiras 

internas (12 itens), enquanto as externas contam com oito itens.  

Para finalizar esta seção, vale ressaltar que a procura não foi restrita ao 

setor de construção civil imobiliária de Curitiba/PR. Deste modo esta lista de 
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trabalhos analisados compreendeu diversos países, indústrias e setores produtivos. 

Situação semelhante à identificada por Shen, Muduli e Barve (2015).  

Por este motivo foi realizada pesquisa exploratória para verificar o nível de 

aderência destes critérios na cidade de Curitiba, conforme apresentado nas 

próximas subseções deste capítulo.  

4.3.  APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE RESPONDENTES  

Conforme indicado no item 3.2.5 foram obtidas 113 respostas válidas para 

análise, sendo 25 de profissionais docentes e 88 de profissionais de engenharia civil, 

ligados ao processo de execução de obras imobiliárias na cidade de Curitiba.  

4.3.1. Docentes 

Referente à amostra de 25 profissionais docentes de Curitiba, que 

responderam ao instrumento de pesquisa, 96% têm formação em nível de mestrado 

e/ou acima, sendo 60% da amostra composta por professores com atuação acima 

de cinco anos ou mais na área, conforme tabela 1.  

TABELA 1 – AMOSTRA DE PROFISSIONAIS DOCENTES 
Pergunta Respostas
Formação acadêmica   
Especialização 1 4% 
Mestrado 12 48% 
Doutorado 10 40% 
Pós-doutorado 2 8% 
Total 25 100%
Experiência (anos)     
0 a 5 10 40,0%
5 a 10 2 8,0% 
10 a 20 7 28,0%
Mais de 20 6 24,0%
Total 25 100%

FONTE: O Autor (2017). 

Além disso, 11 (44%) desses professores lecionam disciplinas relacionadas 

a temas da pesquisa (transportes, logística, meio ambiente e sustentabilidade).  
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4.3.2. Engenheiros Civis 

Com relação à amostra de 88 engenheiros civis foi verificado que mais da 

metade (52,3%) dos respondentes têm curso de pós-graduação em nível de 

especialização (43) e mestrado (3) e cerca de 70% da amostra é composta por 

profissionais com mais de cinco anos de experiência profissional (TABELA 2).  

TABELA 2 – AMOSTRA DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA 
Pergunta Respostas
Pós-Graduação   
Sim 46 52,3%
Não 42 47,7%
Total 88 100%
Experiência (anos)
0 a 5 27 30,7%
5 a 10 33 37,5%
10 a 20 18 20,5%
mais de 20 10 11,4%
Total 88 100%

FONTE: O Autor (2017). 

Quando perguntados acerca dos temas centrais deste trabalho, verificou-se 

que os profissionais desta amostra apresentam algum conhecimento acerca da LR 

(69,3%), mas pouco conhecimento sobre LV e GSCM (em média 32,35% conheciam 

o assunto).  

Com relação às leis que norteiam o assunto como a Resolução 307 do 

Conama e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, observou-se que em média, 

75% dos profissionais têm conhecimento acerca do assunto (TABELA 3).  
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TABELA 3 – CLASSIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUANTO AO NÍVEL DE CONHECIMENTO 
DOS TEMAS CORRELATOS 

Pergunta Respostas
Conhecimento sobre LR 
Sim 69,3%
Não 30,7%
Total 88 100%
Conhecimento sobre LV 
Sim 35,2%
Não 64,8%
Total 88 100%
Conhecimento sobre GSCM 
Sim 29,5%
Não 70,5%
Total 88 100%
Conhecimento sobre resolução Conama 307
Sim 87,5%
Não 12,5%
Total 88 100%
Conhecimento sobre PNRS/2010 
Sim 64,8%
Não 35,2%
Total 88 100%

FONTE: O Autor (2017). 

O baixo nível de respostas positivas quanto à LV e GSCM, pode ser devido 

à inovação do tema, cujo surgimento mais significativo na literatura tem ocorrido nos 

últimos sete anos (SILVA, SELEME e SILVA, 2017).   

Com relação às empresas onde os profissionais atuam verificou-se que 

cerca de 75% dos profissionais são ligados a empresas oriundas de Curitiba sendo 

metade com mais de 10 anos de atuação no mercado.  

Cerca de 70% dos profissionais atuam em empresas classificadas como 

micro ou pequenas, conforme o critério do SEBRAE (2013) que aponta que 

empresas, da indústria, até 99 funcionários compreendem este porte.  

Com relação ao perfil de clientes atendidos por estas construtoras verificou-

se que apenas 4,5% dos engenheiros desta amostra trabalham com o público das 

classes D e E, justamente o público mais carente de moradias de acordo com o atual 

déficit habitacional brasileiro (FGV PROJETOS, 2014). 

Sobre a adesão das empresas a algum tipo de certificação de qualidade, 

observou-se que 31,8% dos engenheiros atuam em empresas certificadas, sendo 

que 25 desses profissionais têm contato com o Programa Brasileiro da Qualidade e 
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Produtividade do Habitat (PBQP-H) e 15 com ISO 9001 (versão brasileira da norma 

Internacional Organization for Standartization).  

Já sobre as certificações ambientais, apenas 13,6% da amostra tem contato 

com estas, sendo, seis Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), 

quatro ISO 14001 (Sistemas de Gestão Ambiental) e duas AQUA (Norma brasileira 

para certificação de construções sustentáveis) (TABELA 4).  

TABELA 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS LIGADAS À AMOSTRA  
Pergunta Respostas
Origem da empresa em trabalha 
Curitiba 73,9%
Outras cidades 26,1%
Total 88 100%
Tempo da empresa no mercado 
0 a 5 25 28,4%
5 a 10 18 20,5%
10 a 20 13 14,8%
Mais de 20 32 36,4%
Total 88 100%
Nº de funcionários da empresa 
Até 19 37 42,0%
de 20 a 99 24 27,3%
de 100 a 499 12 13,6%
Mais de 500 15 17,0%
Total 88 100%
Perfil dos clientes atendidos pelas empresas
Classes A e B 61,4%
Classe C 34,1%
Classes D e E 4,5% 
Total 88 100%
Empresas com certificação de qualidade 
Sim 31,8%
Não 61,4%
Não sabe 6,8% 
Total 88 100%
Empresas com certificação ambiental 
Sim 13,6%
Não 79,5%
Não sabe 6,8% 
Total 88 100%

FONTE: O Autor (2017). 
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A seguir são apresentados os resultados desta amostra referentes às 

barreiras consideradas fatores críticos ao sucesso da sustentabilidade ambiental.  

4.4.  ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS LEVANTADOS 

Conforme a escala adotada para o questionário, valores maiores do que três 

e até cinco da escala Likert apontavam concordância com o fato de aquele item ser 

impeditivo à aplicação da sustentabilidade ambiental na cadeia logística da cidade 

de Curitiba.  

A análise inicial por meio de estatística descritiva, conforme tabela 5, aponta 

que todas as barreiras, para ambos os grupos (docentes e engenheiros civis), 

apresentaram média aritmética maior que três (indicando aceitação do item como 

barreira), sendo a única exceção a barreira seis (B06) para o grupo dos docentes, 

cuja média foi de 2,68.  

Outra constatação é referente aos valores de Desvio Padrão (DP), que em 

sua maioria são maiores do que um (16 itens de cada grupo com DP > 1). Tal fato 

pode ser um reflexo do tamanho amostral pequeno e aponta maior dispersão dos 

resultados obtidos.  

TABELA 5 – MÉDIA E DESVIO PADRÃO AMOSTRAL 

BARREIRAS  Docentes    Engenheiros  Amostra Total 
Média (DP)  Média (DP)  Média (DP) 

B01 Mão de obra   4,12  (1,05)   3,75  (1,22)   3,83  (1,19) 
B02 Fornecedores   3,84  (0,85)   3,86  (0,90)   3,86  (0,89)
B03 Apoio governamental   4,00  (1,08)   3,90  (1,19)   3,92  (1,17) 
B04 Conhecimento sobre práticas verdes   3,92  (1,08)   4,28  (0,87)   4,20  (0,93) 
B05 Consciência dos consumidores   3,84  (1,14)   3,88  (1,15)   3,87  (1,15) 
B06 Novas tecnologias, materiais e processos   2,68  (1,11)   3,15  (1,32)   3,04  (1,28) 
B07 Utilização de indicadores ambientais   4,12  (0,97)   3,92  (1,00)   3,96  (0,99) 
B08 Integração entre as cadeias de suprimentos   4,04  (0,89)   3,92  (1,05)   3,95  (1,02) 
B09 Infraestrutura de transportes   3,68  (1,25)   3,49  (1,27)   3,53  (1,26) 
B10 Demanda para os produtos verdes   3,12  (1,17)   3,45  (1,25)   3,38  (1,23) 
B11 Complexo desenvolvimento de projeto   3,04  (1,10)   3,39  (1,08)   3,31  (1,09) 
B12 Compromisso da alta gestão   3,88  (1,01)   3,84  (1,16)   3,85  (1,13) 
B13 Concorrência   3,20  (1,19)   3,59  (1,23)   3,50  (1,23) 
B14 Planejamento    3,72  (1,21)   4,03  (0,98)   3,96  (1,03) 
B15 Recursos financeiros   3,52  (1,12)   3,63  (1,31)   3,60  (1,26) 
B16 Partes interessadas   3,36  (1,15)   3,69  (1,09)   3,62  (1,10) 
B17 Medo do fracasso   3,04  (1,21)   3,36  (1,37)   3,29  (1,34) 
B18 Influência do porte da organização   3,28  (1,21)   3,28  (1,41)   3,28  (1,36) 
B19 Envolvimento de toda organização   3,60  (1,19)   3,85  (1,16)   3,80  (1,17) 
B20 Logística reversa   3,48  (0,87)   3,74  (1,17)   3,68  (1,11) 

FONTE: O Autor (2017). 
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Ainda na tabela 5 observa-se a diferenciação adotada na revisão da 

literatura, neste caso os itens sublinhados são referentes às barreiras internas à 

organização.  

Ao se comparar os valores de média em ordem decrescente da amostra total 

(113 respondentes) e plotar-se um gráfico separando entre os aspectos internos e 

externos obtém-se a figura 9. 

FIGURA 9 – BARREIRAS CLASSIFICADAS X MÉDIAS AMOSTRAIS EM ORDEM DECRESCENTE  

FONTE: O Autor (2017). 

Por meio da figura 9, observam-se em relação às barreiras internas que as 

maiores médias são B04 (Conhecimento sobre práticas verdes), B07 (Utilização de 

indicadores ambientais) e B14 (Falta de planejamento). Pode-se verificar que existe 

uma relação entre estes itens associada, possivelmente, a falta de clareza e 

conhecimentos dos profissionais acerca das atitudes sustentáveis na construção 

civil. Tal fato é mais intensificado entre os profissionais de engenharia civil conforme 

a tabela 3, que apontou o desconhecimento dos profissionais acerca dos temas da 

sustentabilidade aplicada às atividades logísticas.  

Em relação às barreiras externas, as mais críticas foram B08 (Integração 

entre a cadeia de suprimentos), B03 (Apoio governamental) e B05 (Falta de 

consciência ambiental dos consumidores). São fatores que estão relacionados ao 

envolvimento das partes interessadas. Tal motivo aponta para a necessidade de 

participação dessas diversas partes interessadas no processo de encaminhar a 

construção civil rumo a um meio ambiente mais sustentável.  

Os valores das maiores médias surpreenderam a expectativa conforme o 

número de citações indicado no subitem 4.2 deste trabalho. Verificando-se que para 



73 

o cenário de Curitiba as prioridades são diferentes de outros países e setores 

produtivos.  

No entanto, com relação às barreiras de menor média houve convergência 

de opiniões entre o esperado pela literatura e os valores coletados em campo no 

que diz respeito aos aspectos externos, pois as barreiras com menor número de 

citações também foram as que obtiveram as menores médias (B09, B13 E B10). 

Surpreendente, ainda, foi o valor médio de 3,04 para a B06 (Novas 

tecnologias, materiais e processos), indicando possivelmente que os profissionais de 

Curitiba não percebam tal item como um problema significativo.  

Assim, na intenção de validar este modelo com 20 barreiras principais 

escolheu-se realizar a Análise Fatorial Confirmatória conforme indicado no subitem 

3.2.6. E tal procedimento é detalhado a seguir.  

4.5.  ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA: LOGÍSTISCA SUSTENTÁVEL 

O modelo inicial com 20 barreiras foi estudado por meio da Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC). O primeiro resultado apontou que as barreiras B06 e B10 

tinham baixo nível de correlação com o problema estudado, apresentando 

respectivamente as cargas fatoriais de 0,26 e 0,21. Valores abaixo de 0,5 indicam 

baixo nível de correlação entre as variáveis e os fatores, conforme apontam 

Balasubramanian e Shukla (2017). Além disso, os índices de ajuste do primeiro 

modelo não foram satisfatórios conforme tabela 6.  

Deste modo, optou-se por excluir as variáveis que apresentassem baixo 

nível de carga fatorial ou correlação, sendo o modelo comparado também, em 

relação aos índices de ajuste.  

Até se obter um resultado compatível com a AFC e com a teoria foram 

executados quatro ajustes e chegou-se a um resultado satisfatório conforme o quinto 

modelo proposto na tabela 6.  
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TABELA 6 – ÍNDICES DE AJUSTES DA AFC PARA CADA MODELO TESTADO 

Índice de  
Ajuste 

Valores  
satisfatórios 

1º  2º  3º  4º  5º  
Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo 

- 1º 
Ajuste 

2º 
Ajuste 

3º 
Ajuste 

4º 
Ajuste 

chi²/df Quanto mais próximo de 1 2,04 1,98 1,77 1,72 1,59 
CFI >= 0,9 ajustamento bom 0,71 0,76 0,83 0,86 0,9 

RMSEA < =0,1 ajustamento bom 0,1 0,09 0,08 0,08 0,07 
Número de variáveis excluídas do modelo: 0 2 3 5 6 

Número de variáveis finais do modelo: 20 18 17 15 14 
FONTE: O Autor (2017). 

De acordo com a tabela 6, observa-se que foram excluídas do modelo final 

seis barreiras, sendo elas: B06, B09, B10, B15, B17 e B18 e o quinto modelo foi 

então o escolhido. Além do baixo nível de correlação, estas barreiras indicavam que 

a sua permanência afetava a qualidade de ajuste do modelo.  

Dentre as variáveis excluídas surpreende que a barreira B15 (Recursos 

Financeiros) tenha apresentado baixo nível de correlação com a logística sustentável 

e por isso excluída ao final. Entretanto, com relação a este item, situação 

semelhante foi identificada por Jabbour e Souza (2015), na qual foi verificou-se que 

os custos são uma causa inerente aos negócios e, portanto, não necessariamente 

uma barreira.  

Como forma de apresentação do modelo final com as 14 principais barreiras 

à sustentabilidade ambiental na logística da construção civil de Curitiba, apresenta-

se a figura 10 em formato de diagrama das Equações Estruturais. 
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FIGURA 10 – MODELO FINAL DA ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA

FONTE: O Autor (2017). 

Da figura 10 verifica-se que as barreiras 3 e 5, ficaram com carga fatorial de 

correlação menor do que 0,5, mas optou-se por manter estes itens no modelo tendo 

em vista a relevância apontada pela literatura, além do fato de pouco influenciar nos 

indicadores de ajuste. 

Nota-se também que entre os aspectos internos o de maior correlação com 

o problema estudado foi a barreira 19 (envolvimento em todos os níveis da 

organização) e entre os aspectos externos a maior correlação foi a barreira 8 

(integração entre os membros da cadeia).  
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Com relação ao número de itens, os aspectos internos totalizaram, no 

modelo final, o número de 8 (oito), enquanto que os externos 6 (seis) unidades.  

Deste modo, com base nesta lista consolidada foi realizada análise 

comparativa entre as respostas dos especialistas e as propostas identificadas na 

literatura para superação dos problemas elencados. 

4.6.  ALTERNATIVAS ÀS BARREIRAS À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA 
LOGÍSTICA DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Acerca da construção civil imobiliária convém relembrar seu aspecto peculiar 

frente a outras indústrias. Como seu produto final é fixo e local, a construção civil 

não sofre a mesma pressão por mercados globais que outras indústrias que desejam 

se internacionalizar e realizar exportações, por exemplo. Mesmo assim, a construção 

civil pode enfrentar as pressões de parte da sociedade, que conscientizada, pede 

por inovações sustentáveis, assim como pressões referentes aos governos que 

impõe regras para regular o setor.   

No sentido de aplicar a sustentabilidade ambiental na logística da construção 

civil, como apresentado nos itens anteriores, verificou-se que existem barreiras que 

impedem a sustentabilidade na logística da construção civil da cidade de Curitiba. 

Tais critérios foram elencados e mensurados segundo seu nível de intensidade e a 

partir deste ponto este trabalho trata de apontar diretrizes que possam auxiliar na 

transposição desses obstáculos.  

Observa-se que as organizações estão num ambiente dinâmico e a todo 

instante são expostas a pressões e motivações para mudança de suas atitudes ou 

de sua estrutura. Neste contexto, as empresas enfrentam aspectos que podem ser 

críticos ao seu sucesso, sendo comumente divididos entre aspectos internos e 

externos (ZHU e SARKIS, 2004).  

Ao que se notam, as propostas podem ser associadas aos aspectos internos 

e externos e entende-se que resolver as barreiras externas pode ser mais difícil do 

que as internas, pois não dependerá exclusivamente do interesse da organização 

(RAUER e WHU, 2015).  

No caso das empresas de construção civil, tal questão não é diferente e 

sobre os aspectos internos observa-se que as empresas têm maior capacidade de 

ação, uma vez que partirão delas as iniciativas rumo à mudança.  
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Nesta pesquisa, quando confrontados à pergunta sobre como superar os 

problemas apontados, os especialistas que responderam ao questionário, 

forneceram em suas respostas 19 atitudes a se considerar conforme tabela 7.  

TABELA 7 – INICIATIVAS PROPOSTAS PELOS ESPECIALISTAS 
Iniciativa Quantidade % Aspecto 

1) Educação à população 38 18,18% Externo 
2) Qualificação da mão de obra 27 12,92% Interno 
3) Pesquisa e inovação 26 12,44% Interno 
4) Incentivos do governo 25 11,96% Externo 
5) Gestão da organização 23 11,00% Interno 
6) Legislação 11 5,26% Externo 
7) Integração entre membros da cadeia 9 4,31% Externo 
8) Logística reversa 9 4,31% Interno 
9) Projeto de produto 8 3,83% Interno 
10) Análise do ciclo de vida 6 2,87% Interno 
11) Publicidade 6 2,87% Interno 
12) Planejamento 6 2,87% Interno 
13) Fiscalização 4 1,91% Externo 
14) Redução do consumo 4 1,91% Interno 
15) Indicadores 2 0,96% Interno 
16) Reciclagem 2 0,96% Interno 
17) Investimento em infraestrutura 1 0,48% Externo 
18) Modulação 1 0,48% Interno 
19) Planejamento de rotas 1 0,48% Interno 

TOTAL: 209* 100,00% 6 externas 
13 internas 

*O mesmo especialista pode ter fornecido mais de uma resposta. 
FONTE: O Autor (2017). 

Pela tabela 7, percebe-se que segundo os especialistas as principais 

iniciativas rumo à solução dos problemas identificados partem basicamente de 

investimentos em educação à população, seguidas por iniciativas que contemplem a 

qualificação da mão de obra. Os especialistas apontaram, também, que se faz 

necessário buscar informações referentes à pesquisa e inovação no setor. Assim 

como é necessária à ação por parte dos governos, por meio de incentivos ou 

legislações adequadas, para que se tornem propícias as aplicações da 

sustentabilidade na logística da construção civil. 

Ainda com relação aos itens mais citados, os entrevistados apontaram que o 

processo de gestão é fundamental para aplicação da sustentabilidade assim como a 

integração entre os membros das cadeias de produção.  

Neste sentido com a intenção de aprofundar o tema referente às propostas 

acerca da superação das barreiras à sustentabilidade, no item seguir, serão 
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explorados conforme a literatura, primeiramente os aspectos internos e em seguida 

serão expostas as diretrizes externas.  

4.6.1. Alternativas aos aspectos internos 

Dentre as alternativas aos obstáculos internos verifica-se que obter o apoio 

dos níveis mais elevados de gerenciamento (compromisso da alta gestão) é um fator 

motivador para qualquer mudança rumo à sustentabilidade ambiental (WANG et al.,

2016). Entretanto, percebe-se que é um primeiro passo difícil, pois este normalmente 

ocorre de forma reativa quando as empresas são forçadas a adotar uma nova 

postura devido a uma imposição do governo ou do mercado (BINOTO e 

GUARNIERI, 2014).   

Para desenvolver o nível de envolvimento da alta gerência, nota-se a 

necessidade de engajamento, pois é a gerência de alto nível quem define a visão 

estratégica da organização que será repassada ao seu planejamento. Nesse 

sentido, recomenda-se a busca contínua de conhecimento fazendo com que a 

organização saiba sempre quais as possíveis vantagens que novas soluções podem 

trazer rumo à sustentabilidade ambiental (GREEN JR. et al., 2012).  

Atualmente, em 2017, no contexto da quarta revolução industrial, ou indústria 

4.0, observa-se uma série de oportunidades para aplicação de práticas e tecnologias 

que podem favorecer a sustentabilidade nas cadeias logísticas. A disponibilidade de 

tecnologia e informações poderá beneficiar as atividades de planejamento e gestão, 

oferecendo a capacidade de antecipação aos obstáculos (FREITAS, FRAGA e 

SOUZA, 2016).  

Diante das inúmeras tecnologias, já disponíveis, citam-se as inovadoras como 

a tecnologia BIM (Building Information Modeling), que trata do uso de informações, 

em que durante a atividade de planejamento é possível realizar a compatibilização 

entre os diversos tipos de projetos (arquitetônico, elétrico, hidráulico e estrutural) e 

também a simulação das condições de orçamento, execução e utilização do 

empreendimento que podem favorecer uma melhor Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

do projeto (MIYASAKA, PAOLETTI e FABRÍCIO, 2016).  

Entre outras tecnologias citam-se, também, a modulação de peças e 

processos, a utilização crescente da manufatura aditiva por meio das impressoras 
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3D e a possibilidade crescente de robotização de processos construtivos (SANTOS 

2016).  

A busca por tais iniciativas deve nascer do interesse da alta gerência que 

deve ser participativa e estar em contínuo treinamento, de modo a promover a 

comunicação clara dos objetivos para todos os níveis da organização (tático e 

operacional), sendo também responsável pela monitoração dos resultados e busca 

constante de recursos para permitir o saudável andamento dos processos e projetos. 

É a alta gerência quem deve promover a divulgação dos resultados que surgirão 

com o tempo associando tais resultados à imagem corporativa e garantir a contínua 

expansão e consciência de melhoria (WERKEMA, 2017).  

Internamente, além do envolvimento de toda a estrutura da empresa, estas 

podem buscar o planejamento e projeto que prevejam a Análise de Ciclo de Vida 

(ACV) dos produtos (com a consequente redução da quantidade de insumos, 

desperdícios, gestão de resíduos e consequente previsão da disposição final) 

(HOJAS BAENAS et al., 2011). E também da utilização de Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA), que são um conjunto de práticas e técnicas administrativas que as 

empresas podem adotar no sentido da melhoria de seu comportamento ambiental 

(TERA, 2014). Assim como, da utilização das certificações ambientais, num caso 

mais amplo cita-se a ISO 14.001 e de maneira mais aplicada à construção civil as 

certificações AQUA e LEED, por exemplo.  

Além disso, devem partir da alta gestão as iniciativas que visem à 

qualificação da mão de obra. Tal qualificação é um fator determinante para a 

produção mais limpa e consequentemente mais sustentável, conforme identificaram 

Teixeira et al. (2016), que em seu trabalho apontaram existir uma correlação positiva 

de melhoria na gestão entre treinamento e aplicação do GSCM.  

Acredita-se que por meio desse compromisso da alta gestão, da busca 

contínua de conhecimento, do planejamento para aplicação das tecnologias verdes, 

da qualificação de mão de obra e do envolvimento de toda a organização seja 

possível propiciar um ambiente para lidar com a complexidade do projeto de produto 

verde em canteiros de obras. Assim, diante deste cenário, será possível buscar a 

aplicação das práticas de GSCM e LV.  

Dentre tais práticas, a Logística Reversa (LR) é considerada a de maior 

dificuldade para implantação, especialmente no caso brasileiro que sofre com 

carências na sua infraestrutura de transportes. Mas as empresas podem pressionar 
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os legisladores e políticos no sentido de viabilizar tais melhorias em infraestrutura e 

também de modo a criar leis que facilitem e cobrem a implantação completa da LR, 

podendo, por exemplo, auxiliar o mercado com a redução da taxação de materiais 

regressados (BOUZON, GOVIDAN e RODRIGEZ, 2018).  

Para chegar à efetiva gestão da LR no contexto da construção civil, 

internamente, é sugerido o cuidado com a logística dos canteiros de obras. Neste 

caso, a separação correta dos rejeitos conforme orientado pela resolução 307/2002 

do Conama é uma alternativa necessária, assim como o atendimento da 

responsabilidade solidária proposta pela PNRS/2010. Além disso, também é 

recomendado o estudo que viabilize a utilização de máquinas e equipamentos que 

descompliquem e minimizem os desperdícios no processo de transporte interno, 

sugerindo-se o uso de equipamentos devidamente revisados ou novos e que usem 

de fontes renováveis de energia, evitando-se, por exemplo, a poluição do ar.  

Ainda com relação às questões internas na gestão de resíduos que facilitem 

a LR, sugere-se: primeiro a não geração de resíduos, seguida pela redução, 

reutilização, reciclagem e em último caso a destinação final. Uma maneira de 

viabilizar estas sugestões é por meio da implantação de um plano de gerenciamento 

de resíduos da construção civil (PGRCC), organizado essencialmente nas seguintes 

etapas: 1) caracterização, 2) triagem, 3) acondicionamento, 4) transporte e 5) 

destinação final (SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 2004).  

A busca por parcerias (produtores e distribuidores) também pode viabilizar a 

LR e corrigir sua dificuldade quanto à demanda dos materiais transportados 

(BINOTO e GUARNIERI, 2014). Neste sentido, os recursos de tecnologia da 

informação e planejamento eficiente de rotas de transportes podem ser úteis, uma 

vez que além de menor emissão de poluentes oriundos dos meios de transporte, 

podem trazer ganhos econômicos pela redução do uso de combustíveis.  

Outra iniciativa diz respeito ao envolvimento dos consumidores na LR, uma 

vez que em certos casos, partirão deles as iniciativas de retorno dos produtos 

usados ou rejeitados. Para tal, é necessário que as empresas construtoras forneçam 

especificações e orientações de uso precisas quanto ao retorno dos produtos, além 

de propiciar a conscientização acerca da importância destas atitudes rumo a um 

meio ambiente mais sustentável (LOPES, SACOMANO NETO e SPERS, 2013).  

Salienta-se que a LR é um fator relevante num contexto de escassez de 

recursos naturais, mas ela só funcionará plenamente caso seja utilizada em seu ciclo 
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fechado, quando os materiais são retornados com a finalidade de reciclagem, reuso 

e remanufatura (BOUZON, GOVIDAN e RODRIGEZ, 2018). 

Por fim, acredita-se que uma vez superados os desafios anteriores, por meio 

do uso de indicadores, será possível monitorar e coletar informações para melhoria 

dos processos. Ao serem adotados critérios claros e mensuráveis, poderá ocorrer a 

realização constante da avaliação das atitudes sustentáveis sendo possível a 

tomada de decisão antecipada de modo a sempre potencializar as boas práticas 

planejadas (CAMPOS e MELO, 2008).  

Como exemplo de indicadores podem-se citar aqueles que visam mensurar 

a redução de: emissões, materiais, acidentes, multas, energia, consumo de água, 

resíduos, custos etc. E por outro lado medir o aumento ou melhoria de: 

investimentos, treinamento, desempenho operacional, gestão de fornecedores, 

gestão dos stakeholders etc (ZHU e SARKIS, 2004).   

A figura 11 sumariza e propõe um esquema sobre como lidar com as 

barreiras aos aspectos internos.  

FIGURA 11 – PROPOSTA PARA LIDAR COM AS BARREIRAS INTERNAS 

FONTE: O Autor (2017). 

Com relação às vantagens destas atitudes, além dos ganhos em imagem 

corporativa, citam-se as vantagens competitivas em relação à concorrência, melhoria 

nos processos internos por meio de melhor comunicação e integração, redução de 

riscos inerentes a multas de não conformidade ambiental e consequentemente 
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melhor qualidade dos produtos entregues (GREEN JR. et al., 2012). Além de outros 

benefícios ambientais como redução da poluição e a melhor gestão de resíduos 

sólidos, quando poderá ocorrer a redução na quantidade de insumos, desperdícios e 

resíduos destinados aos aterros sanitários (HOJAS BAENAS et al., 2011).  

4.6.2. Alternativas aos aspectos externos 

Conforme observado, a solução dos problemas externos tende a ser mais 

complexa, pois para as organizações tais questões são geralmente inalcançáveis. 

Mas cabe a elas, assim como para as demais partes interessadas, exercer pressões 

para motivar as soluções necessárias (RAUER e WHU, 2015).  

Constata-se inicialmente que o poder do Estado é relevante, em todas as 

suas esferas (federal, estadual ou municipal), na intenção de fornecer um meio 

propício para a sustentabilidade ambiental como um todo. Pois, de modo geral, são 

os governos que provém as condições de infraestrutura e as normas e leis que 

regulam os setores produtivos.  

A ação do governo pode ocorrer por meio da eficiente fiscalização das 

medidas impostas, punindo quem erra e promovendo incentivos àqueles que 

apliquem as atitudes sustentáveis. Tais incentivos podem ser pela redução de taxas 

e impostos ou pelo oferecimento de crédito financeiro para custear eventuais 

investimentos às empresas (BARVE e MUDULI, 2013).  

A atuação dos governos também pode acontecer pelo incentivo à pesquisa e 

inovação e, sobretudo, mediante investimentos em educação à população em geral. 

Como observado, os aspectos referentes à conscientização ambiental são 

fundamentais para aplicação das atitudes sustentáveis nos meios de produção. Uma 

população consciente será capaz de entender a iminência dos problemas 

ambientais, assim como estará disposta para a necessidade de investimentos e por 

vezes gastar mais com a aquisição de produtos verdes. Além disso, esta população 

será capaz de fiscalizar os aspectos de problemas ambientais da sociedade como 

um todo e ter a capacidade de utilizar de um consumo mais consciente.  

Neste sentido de consciência ambiental, pode-se ampliar e correlacionar o 

conceito de partes interessadas referentes a organizações não governamentais, 

mídia, concorrentes, e fornecedores, quando todos devem ser motivados a 

pressionar a promoção da sustentabilidade.  
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Pode-se então analisar a questão referente à integração das cadeias de 

suprimentos que devem ser melhoradas pela comunicação clara e conjunta de 

projetos e necessidades. Além disso, a integração entre membros das cadeias de 

suprimentos garantirá a otimização completa dos processos, evitando que apenas 

um elo foque na sustentabilidade (GREEN JR. et al., 2012). 

Especificamente para melhorar a integração é fundamental o 

desenvolvimento dos fornecedores das cadeias produtivas. Neste caso percebe-se a 

existência de um tipo peculiar de análise: os aspectos internos em intersecção aos 

externos, quando os responsáveis pelas compras tomam decisões (aspectos 

internos) e quando envolve o nível de desenvolvimento dos fornecedores e de seus 

subníveis de atendimento às questões ambientais (aspectos externos). 

Entende-se que o gerenciamento do fornecimento pode contribuir com a 

qualidade do produto final, a confiabilidade dos processos e com a flexibilidade da 

organização compradora em atender aos seus clientes (HANDFIELD et al., 2002). 

As empresas compradoras (construtoras) devem dar o primeiro passo, sendo o 

exemplo de sustentabilidade para seus fornecedores e assim exigir melhores 

padrões de conformidade ambiental (HUSSAIN, AWASTHI e TIWARI, 2016). 

Fomentando assim um clima de competividade positiva entre os fornecedores.  

Para atingir a solução referente aos fornecedores, Handfield et al. (2002) 

propõe como alternativa o Envinronmentally Conscius Purshasing ou Compras 

Verdes, em que se aplicam processos para melhorar a tomada de decisão, como as 

análises qualitativas e quantitativas. É sempre recomendada, como ferramenta de 

apoio, a utilização de sistemas de Tecnologia da Informação (TI). Nestes sistemas, 

serão avaliados trade-offs que afetam o processo de escolha de fornecedores, além 

das condições de custo, qualidade e nível de serviço quanto às entregas. Avaliando 

também os aspectos ambientais que garantam menor utilização de recursos 

naturais, melhor eficiência enérgica e com a menor geração de resíduos, pois 

conforme Green Jr. et al. (2012) sistemas de informação são essenciais para 

criação, manutenção e a sobrevivência de cadeias de suprimentos.  

É importante garantir que o processo de interação com os fornecedores 

ocorra por meio de uma comunicação eficiente. Os fornecedores devem receber de 

seus compradores especificações claras e objetivas que garantam a conformidade 

da legislação e dos aspectos ambientais (RHA, 2010). Assim, fornecedores não 
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devem apenas entregar matéria-prima, mas também ter responsabilidade e 

solidariedade com a sua disposição final.  

Hanfield et al. (2002) propõem uma série de fatores que podem ser 

avaliados ao realizar a escolha de fornecedores que têm compromisso com as 

questões ambientais. Dentre estes, destacam-se: 

• atenção às legislações ambientais; 

• adoção de certificações ambientais, tais como a ISO 14.000; 

• gestão dos fornecedores de segundo e terceiro níveis; 

• gestão dos materiais tóxicos; 

• aplicação da logística reversa; 

• utilização de embalagens amigáveis ao meio ambiente; 

• eliminação da emissão de gases poluentes; 

• utilização de materiais recicláveis. 

Ainda numa análise frente aos aspectos externos é necessário compreender 

o papel das empresas concorrentes (grupos de construtoras) que devem agir de 

modo leal, com respeito às leis e promover a integração das cadeias de 

suprimentos. Naturalmente não se deve pensar na solução dos problemas de modo 

isolado, pois as empresas são como organismos vivos em que toda sua estrutura 

deve funcionar simultaneamente e de modo sistêmico.  

Na figura 12 há uma proposta de estrutura sobre como lidar com as barreiras 

aos aspectos externos.  

FIGURA 12 – PROPOSTA PARA LIDAR COM AS BARREIRAS EXTERNAS 

FONTE: O Autor (2017). 
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Constata-se, por fim, que a necessidade e cobrança quanto à 

sustentabilidade nas atividades logísticas só tende a crescer, considerando o 

contexto de escassez de recursos naturais e impactos, como as mudanças 

climáticas que já ocorrem. Neste cenário, a indústria da construção civil pode ser um 

setor protagonista rumo às mudanças necessárias, considerando a sua importância 

e influência (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 

Assim, como discutido, existe uma série de atitudes que podem ser 

realizadas pelos governos, gestores e sociedade no sentido de atingir melhores 

níveis de sustentabilidade ambiental nas cadeias logísticas e consequentemente 

superar as barreiras rumo a um meio ambiente mais saudável e sustentável.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste trabalho foi propor ações para superar as barreiras da 

sustentabilidade ambiental na cadeia logística da construção civil, no ramo 

imobiliário, da cidade de Curitiba/PR.  

Por meio de uma análise preliminar foi constatado que a construção civil é 

grande geradora de impactos ambientais, seja pela extração de recursos naturais 

finitos da natureza, seja durante seu processo construtivo com a geração de 

resíduos, seja durante seu ciclo de utilização com o consumo de energia e materiais 

para sua manutenção, seja, principalmente, ao final de seu ciclo de vida quando 

esforços para desconstrução e demolição são necessários e neste contexto grande 

quantidade de resíduos pode ser gerada.  

Constatou-se também que a preocupação com problemas ambientais é 

crescente e isto se mostra tendo em vista a crescente evolução da legislação no 

Brasil que procura regular a produção que seja respeitosa ao meio ambiente. 

A pesquisa apontou que a Engenharia de Produção contempla campos de 

estudo que podem auxiliar na mitigação de eventuais danos, além de promover 

maior produtividade e consequentes resultados com redução de custos e aumento 

qualidade dos produtos entregues. Dentre estes campos de estudo destacam-se a 

Engenharia da Sustentabilidade e a Logística com suas subáreas: Green Supply 

Chain Management, Logística Verde e Logística Reversa.  

No entanto, mesmo em face destas disciplinas sustentáveis verificou-se que 

estas ainda não se aplicam em sua totalidade, conforme abordaram diversos autores 

e esta ausência de aplicação justificou-se pela existência de barreiras à aplicação 

dos conceitos sustentáveis.  

Partindo-se desta premissa, foi realizada uma análise de conteúdo na 

literatura correlata e foram identificadas questões que podem ser consideradas 

empecilhos à aplicação da sustentabilidade ambiental nas atividades logísticas. Tais 

itens foram categorizados, sobretudo, num contexto de literatura de países 

emergentes e envolviam diversos setores produtivos.  

Por meio da técnica de diagrama de afinidades, tais itens foram reduzidos e 

agrupados em 20 unidades, quando foram então transformados num instrumento de 

pesquisa que foi validado junto a especialistas do setor.  
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Seguido este passo, usando a estatística descritiva e a análise fatorial 

confirmatória, foi possível reduzir o número de variáveis para 14 e então, discutir os 

aspectos referentes a atitudes para solucionar estes problemas principais. 

Assim, foi observado que algumas das principais barreiras são: a carência 

de conhecimento acerca de práticas sustentáveis, a falta de indicadores para gestão 

verde e a falta de integração entre os membros da cadeia de suprimentos. 

Observou-se que dentre as principais atitudes para se superar as barreiras, 

internamente às construtoras, está o compromisso da alta gestão e atitudes de 

gerenciamento, qualificação da mão de obra e a constante busca por conhecimento 

para melhoria contínua, enquanto que externamente as principais atitudes remetem 

à consciência ambiental da população, aos incentivos do governo e à integração 

entre todos os membros das cadeias produtivas.  

Acredita-se neste sentido que os objetivos traçados no início deste trabalho 

foram atingidos, no entanto, convém citar algumas limitações: o viés do pesquisador 

foi determinante durante a fase de organização das informações como análise de 

conteúdo e diagrama de afinidades; o instrumento para análise exploratória utilizado, 

no caso o questionário, apresentou a limitação referente à quantidade de itens 

apresentados, pois um material extenso poderia tornar o questionário inviável; além 

da amostra obtida, que mesmo atendendo aos critérios da literatura, pode ser 

considerada reduzida.  

Em face da grande amplitude da cadeia logística da construção civil e das 

questões referentes ao problema estudado, este trabalho apresentou uma série de 

delimitações. Assim, para trabalhos futuros são sugeridos: estudar além das 

barreiras, outros tipos de fatores críticos ao sucesso como pressões ou motivadores; 

utilizar outro método de análise multicritério ou multivariado; pesquisar outros tipos 

de indústria; aplicar este tema em outras regiões do Brasil; avaliar outros 

participantes da cadeia como empreiteiras, fornecedores, arquitetos, governo e 

consumidores; medir o nível de implantação das práticas sustentáveis nas empresas 

de construção civil.  

Por fim, é preciso compreender que a natureza é um bem comum a todas as 

pessoas e por isso deve ser igualmente respeitado. Os impactos causados ao meio 

ambiente de alguma forma afetam a todos. Além disso, não seria justo privar as 

futuras gerações das oportunidades de uso consciente dos recursos limitados do 

planeta e tais quesitos fecham o conceito da sustentabilidade ambiental.  
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE PESQUISA (DOCENTE) 

Caro profissional docente. 

Esta pesquisa visa avaliar os obstáculos para implantação de alternativas à sustentabilidade 
ambiental na Cadeia Logística da Construção Civil da cidade de Curitiba/PR, no setor imobiliário. Sua 
participação é importante uma vez que as respostas podem auxiliar na solução destes problemas. 

Ressaltamos que as informações aqui fornecidas são de caráter científico e serão tratadas de 
maneira confidencial. 

Dúvidas favor entrar em contato: 
e-mail: wiliamdeassis@gmail.com / Whatsapp: 9943-2773 
Mestrando: Wiliam de Assis Silva  
Orientador: Prof. Dr. Robson Seleme  
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) 

Entrevistado 

Nesta seção favor descrever informações sobre sua carreira profissional 

e-mail  

Titulação acadêmica  
 Graduação 
 Especialização 
 Mestrado 
 Doutorado 
 Pós-doutorado 

Disciplinas que leciona atualmente  

Tempo de atuação como docente  
 Menos de 1 ano 
 1 a 5 anos 
 5 a 10 anos 
 10 a 20 anos 
 Mais de 20 anos 
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Definições acerca da Logística Sustentável 

Este trabalho adota as seguintes DEFINIÇÕES:  

Logística Reversa: trata do retorno pós-consumo de produtos para algum tipo de valorização. No 
caso da construção civil tal movimento é geralmente relacionado aos resíduos sólidos de construção 
e demolição. 

Logística Verde: busca a minimização de impactos ambientais nas atividades logísticas da empresa 
(reciclagem, remanufatura, redução de embalagens, de recursos naturais, da emissão de resíduos 
sólidos e de poluentes, etc.), ou seja toda produção é pensada do ponto de vista de sustentabilidade 
ambiental. 

Green Supply Chain Management (GSCM): parte da premissa de que as empresas agem de forma 
integrada (da extração de matéria prima aos clientes), incorporando os conceitos de sustentabilidade. 
Assim toda a cadeia produtiva e em todos os seus níveis é pensada do ponto de vista ambiental. 

Observe na FIGURA 1 quais as práticas associadas à logística verde e ao Green Supply Chain.  

FIGURA 1 - Práticas de Logística Verde e GSCM 
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Barreiras à sustentabilidade ambiental no setor imobiliário da construção civil 

Abaixo são apresentados itens considerados BARREIRAS À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. 
Avalie de acordo com a sua opinião o nível de intensidade de cada item: 

Pergunta DF 
(1) 

D 
(2) 

NCND 
(3) 

C 
(4) 

CF 
(5) 

B1) Falta de mão de obra qualificada 
B2) Falta de desenvolvimento de fornecedores 
B3) Falta de apoio governamental 
B4) Falta de conhecimento sobre práticas verdes 
B5) Falta de consciência ambiental dos consumidores
B6) Escassez de novas tecnologias, materiais e processos 
B7) Falta de utilização de indicadores ambientais ou de 
sustentabilidade nas empresas      
B8) Falta de integração entre os membros das cadeias de suprimentos 
B9) Falta de infraestrutura de transportes 
B10) Falta de demanda para os produtos verdes 
B11) Maior complexidade no desenvolvimento do projeto de produto 
B12) Falta de compromisso da alta gestão 
B13) Dificuldades com a concorrência 
B14) Falta de planejamento para implantação de alternativas verdes 
B15) Falta de recursos financeiros 
B16) Gerenciamento das diversas partes interessadas (sociedade, 
ong´s, mídia, concorrentes, etc.)      
B17) Insegurança ao se implantar alternativas sustentáveis 
B18) Influência do porte da organização 
B19) Falta de envolvimento em todos os níveis da organização 
(estratégico, tático e operacional)      
B20) Implantação completa da logística reversa 
Legenda: DF: Discordo Fortemente. D: Discordo. NCND: Nem. 
Concordo, Nem Discordo. C: Concordo. CF: Concordo Fortemente.  

Fechamento 

Para superar os problemas elencados anteriormente quais atitudes seriam indicadas ao contexto 
do setor imobiliário da construção civil?  

Em sua opinião, além dos 20 itens citados anteriormente, que outros fatores seriam impeditivos à 
aplicação da sustentabilidade ambiental na cadeia logística do setor imobiliário da construção 
civil?  

Muito obrigado! 
AGRADECEMOS a sua participação neste questionário e salientamos a utilização das informações 
aqui prestadas de modo confidencial e para a finalidade acadêmica. 

Mestrando: Wiliam de Assis Silva / Orientador: Prof. Dr. Robson Seleme  
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
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APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO DE PESQUISA (ENG. CIVIL) 

Caro profissional de Engenharia Civil.  

Esta pesquisa visa avaliar os obstáculos para implantação de alternativas à sustentabilidade 
ambiental na Cadeia Logística da Construção Civil da cidade de Curitiba/PR, no setor imobiliário. Sua 
participação é importante uma vez que as respostas podem auxiliar na solução destes problemas. 

Ressaltamos que as informações aqui fornecidas são de caráter científico e serão tratadas de 
maneira confidencial. 

Dúvidas favor entrar em contato: 
e-mail: wiliamdeassis@gmail.com / Whatsapp: 9943-2773 
Mestrando: Wiliam de Assis Silva  
Orientador: Prof. Dr. Robson Seleme  
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) 

Entrevistado 
Nesta seção favor descrever informações sobre sua carreira profissional

e-mail  

Formação acadêmica (graduação e/ou pós-graduação) 

Tempo de atuação profissional no mercado  

 Menos de 1 ano 
 1 a 5 anos 
 5 a 10 anos 
 10 a 20 anos 
 Mais de 20 anos 

Organização 
Nesta seção favor descrever informações sobre a sua experiência em alguma construtora de obras 
imobiliárias que atua na cidade de Curitiba/PR 

Cidade de origem da empresa  

Tempo de atuação da empresa no mercado  

 Menos de 1 ano 
 1 a 5 anos 
 5 a 10 anos 
 10 a 20 anos 
 Mais de 20 anos 

Número médio de funcionários 
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 Até 19 
 20 a 99 
 100 a 499 
 Mais de 500 

Perfil social dos clientes potenciais 

 Classes A e B 
 Classe C 
 Classes D e E 

Possui alguma certificação de qualidade? Se sim, qual? 

Possui alguma certificação ambiental? Se sim, qual?  

Tema 

Você tem conhecimento sobre a resolução 307 do CONAMA (diretrizes para a gestão de resíduos da 
construção civil)? 

 Sim 
 Não 

Você tem conhecimento sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS/2010)? 

 Sim 
 Não 

Você conhece a definição de Logística Reversa? 

 Sim 
 Não 

Você conhece a definição de Logística Verde? 

 Sim 
 Não 

Você conhece a definição de Green Supply Chain Management (GSCM) ou Gestão da Cadeia de 
Suprimentos Verde? 

 Sim 
 Não 
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Definições acerca da Logística Sustentável 

Este trabalho adota as seguintes DEFINIÇÕES sobre os conceitos anteriores: 

Logística Reversa: trata do retorno pós-consumo de produtos para algum tipo de valorização. No 
caso da construção civil tal movimento é geralmente relacionado aos resíduos sólidos de construção 
e demolição. 

Logística Verde: busca a minimização de impactos ambientais nas atividades logísticas da empresa 
(reciclagem, remanufatura, redução de embalagens, de recursos naturais, da emissão de resíduos 
sólidos e de poluentes, etc.), ou seja toda produção é pensada do ponto de vista de sustentabilidade 
ambiental. 

Green Supply Chain Management (GSCM): parte da premissa de que as empresas agem de forma 
integrada (da extração de matéria prima aos clientes), incorporando os conceitos de sustentabilidade. 
Assim toda a cadeia produtiva e em todos os seus níveis é pensada do ponto de vista ambiental. 

Observe na FIGURA 1 quais as práticas associadas à logística verde e ao Green Supply Chain.  

FIGURA 1 - Práticas de Logística Verde e GSCM 

A cadeia logística da construção civil é caracterizada por uma série de atividades que se iniciam na 
extração de matéria-prima (1), envio para processamento dos materiais nas indústrias (2) e posterior 
envio para o canteiro de obras (3). Terminada a obra, a edificação tem seu próprio ciclo de vida (4) e 
ao final deste atividades de desconstrução (5) podem ser aplicadas.  

A FIGURA 2, apresenta um esquema desta cadeia logística, em que as setas direcionadas à direita 
representam o fluxo direto da logística e a as setas direcionadas à esquerda a logística reversa. 

FIGURA 2 - Esquema da cadeia logística da construção civil 
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Barreiras à sustentabilidade ambiental no setor imobiliário da construção civil 

Abaixo são apresentados itens considerados BARREIRAS À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. 
Avalie de acordo com a sua opinião o nível de intensidade de cada item: 

Pergunta DF 
(1)

D 
(2)

NCND 
(3) 

C 
(4)

CF 
(5)

B1) Falta de mão de obra qualificada 
B2) Falta de desenvolvimento de fornecedores 
B3) Falta de apoio governamental 
B4) Falta de conhecimento sobre práticas verdes 
B5) Falta de consciência ambiental dos consumidores
B6) Escassez de novas tecnologias, materiais e processos 
B7) Falta de utilização de indicadores ambientais ou de 
sustentabilidade nas empresas      
B8) Falta de integração entre os membros das cadeias de suprimentos 
B9) Falta de infraestrutura de transportes 
B10) Falta de demanda para os produtos verdes 
B11) Maior complexidade no desenvolvimento do projeto de produto 
B12) Falta de compromisso da alta gestão 
B13) Dificuldades com a concorrência 
B14) Falta de planejamento para implantação de alternativas verdes 
B15) Falta de recursos financeiros 
B16) Gerenciamento das diversas partes interessadas (sociedade, 
ong´s, mídia, concorrentes, etc.)      
B17) Insegurança ao se implantar alternativas sustentáveis 
B18) Influência do porte da organização 
B19) Falta de envolvimento em todos os níveis da organização 
(estratégico, tático e operacional)      
B20) Implantação completa da logística reversa 
Legenda: DF: Discordo Fortemente. D: Discordo. NCND: Nem. 
Concordo, Nem Discordo. C: Concordo. CF: Concordo Fortemente.  

Fechamento (últimas perguntas) 

Para superar os problemas elencados anteriormente quais atitudes seriam indicadas ao contexto 
do setor imobiliário da construção civil?  

Em sua opinião, além dos 20 itens citados anteriormente, que outros fatores seriam impeditivos à 
aplicação da sustentabilidade ambiental na cadeia logística do setor imobiliário da construção 
civil?  

Muito obrigado! 
AGRADECEMOS a sua participação neste questionário e salientamos a utilização das informações 
aqui prestadas de modo confidencial e para a finalidade acadêmica. 

Mestrando: Wiliam de Assis Silva / Orientador: Prof. Dr. Robson Seleme  
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
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APÊNDICE 3 - ALFA DE CROMBACH 

O Alfa de Crombach é um indicador que tem por objetivo verificar o nível de 

consistência interna de um instrumento de medida, como um questionário. Este 

número é representado por um coeficiente que foi proposto por Lee J. Crombach, 

em 1951 (HORA, MONTEIRO e ARICA, 2010). Seu cálculo é definido pela seguinte 

equação conforme Vieira (2015): 

Sendo: 

k o número de perguntas medidas pelo questionário; 

s²i a variância de cada pergunta medida pelo questionário; 

s²total a variância total do questionário de cada respondente. 

Geralmente o resultado obtido varia ente 0 a 1, e a interpretação do valor 

obtido é de que valores próximos a 1 (um) são os mais aceitáveis, indicado maior 

consistência interna do questionário, e por outro lado valores tendendo a zero são 

cada vez mais inaceitáveis.  

De modo geral a literatura propõe algumas tabelas para análise do resultado, 

por exemplo, segundo George e Mallery (2003): 

Valor de alfa Consistência 
Interna 

Maior do que 0,91 Excelente 
Entre 0,81 e 0,90 Bom 
Entre 0,71 e 0,81 Aceitável 
Entre 0,61 e 0,71 Questionável
Entre 0,51 e 0,61 Pobre 

Menor do que 0,51 Inaceitável. 

O valor obtido no presente estudo foi de 0,860, sendo considerado Bom. 
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APÊNDICE 4 – ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA (AFC) 

A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) é uma ferramenta da Modelagem de 

Equações Estruturais (Strutuctural Equation Modeling – SEM). Trata-se de uma 

técnica de Estatística Multivariada que permite analisar de modo simultâneo as 

relações entre múltiplas variáveis de um modelo construído com base em alguma 

pesquisa prévia (CAMPANA, TAVARES e SILVA, 2009). 

Hair et al. (2005) orientam sobre sete estágios para a realização da 

modelagem de equações estruturais. Neste trabalho foram executadas totalmente 

seis dessas etapas, cujo procedimento de formulação de acordo com o trabalho 

proposto nesta pesquisa são:  

1º Estágio – Criação do modelo teórico: com base em pesquisa prévia na 

literatura foram identificados itens que impactam para atingir a logística sustentável. 

Tais itens foram classificados como barreiras à sustentabilidade ambiental na 

logística. Pelo estudo, foram listados 20 itens principais que têm relação de causa e 

efeito com a logística sustentável. 

2º Estágio – Construção de um diagrama de caminhos (path analysis):
conforme a teoria, são apresentados os relacionamentos entre as variáveis. 

Observa-se na figura A, que existem 20 itens (x1 até x20) que são representados 

por retângulos e são as chamadas variáveis observadas, tais variáveis têm a 

característica de serem mensuradas por algum tipo de instrumento de pesquisa, no 

caso do presente trabalho, um questionário em escala Likert de cinco alternativas. 

Constata-se que cada variável observada tem um erro associado (e1 até e20), que 

podem ser explicados como os erros de mensuração do modelo.  

Do lado direito verifica-se a variável L_SUS (y), chamada de fator latente, pois 

ela é diretamente influenciada pelas outras variáveis, que são as observadas, cuja 

representação do relacionamento dá-se pelas setas unidirecionais, saindo da forma 

elíptica/circular que representa a variável latente mostrada na figura.  

Na AFC existem infinitas formas de representação dos modelos, desde os 

mais simples, como o ilustrado na figura A, até situações mais complexas quando 

podem ocorrer fatores latentes intermediários, chamados de variáveis endógenas, 

além da possibilidade de representação de correlações entre as próprias variáveis, 

fatores e erros.  
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FIGURA A – DIAGRAMA DE CAMINHOS PARA O MODELO ESTUDADO

FONTE: O Autor (2017). 

Estágio 3 – Conversão do diagrama de caminhos em um conjunto de modelos 
estrutural e de mensuração: O modelo da AFC, descrito na figura A pode ser 

resumido conforme a equação e tabela a seguir.  

Onde: 

x representa as variáveis observadas; 

indica a matriz de cargas fatoriais entre a variável latente as variáveis observadas; 

y é a variável latente;  

e são os erros de medida do modelo. 

Variáveis exógenas Variável endógena Erro

x1, x2 ... x20 y e1, e2 ... e20 
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Reescrevendo este modelo de forma matricial tem-se:

Assim, observa-se que as variáveis observadas podem ser escritas em forma 

de combinação linear entre as cargas fatoriais  e a variável latente (y) somando-se 

o respectivo erro.  

É importante para verificar a possibilidade de cálculo e estimação dos valores 

do modelo, a quantificação do número de variáveis. Neste exemplo, tem-se para 

estimação: 

• 20 “ ”, representando as cargas fatoriais; 

• 20 “e”, representando os erros de medida;  

Totalizando 40 parâmetros que precisam ser estimados. Para verificar a 

possibilidade de estimação, calcula-se o número de graus de liberdade (degrees of 

freedom – df) do modelo conforme a equação identificada em León (2011):  

Sendo: 

p o número de variáveis indicadoras da matriz de covariância (número de elementos 

que estão acima ou abaixo da diagonal principal da matriz); 

k o número de parâmetros a serem estimados ou livres.  

Deste modo, no presente estudo, o valor calculado de graus de liberdade foi 

de 170. Quando df > 0, o modelo é chamado de superidentificado, significando que 

existem mais parâmetros definidos do que parâmetros a serem identificados.  

Tornando possível o processo de estimação. 

Estágio 4 – Estimação do modelo proposto: Para o processo de estimação 

dos parâmetros são usadas as matrizes de variância-covariância dos itens 

pesquisados como variáveis observadas.  
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Existem diversas técnicas de estimação, sendo as mais conhecidas, conforme 

Prearo, Gouvêa e Romeiro (2011) e León (2011): Máxima Verossimilhança (ML), 

Mínimos Quadrados Ponderados Robustos (WLSMV) e Mínimos Quadrados Não 

Ponderados (ULS). No entanto, para cada técnica é necessário verificar diversas 

premissas como tamanho amostral satisfatório e normalidade multivariada.  

No caso do presente trabalho, o método de estimação adotado foi o dos 

Mínimos Quadrados Balanceados Diagonalmente (Diagonally Weighted Least 

Squares – DWLS), em face das premissas como não identificação da normalidade 

multivariada.  

Para estimação dos parâmetros é necessário fazer a minimização de uma 

função chamada discrepância (F), que para o método DWLS, pode ser denotada de 

modo simplificado, conforme Bistaffa (2010): 

Sendo que: 

 uma estimava para a variância assintótica de ; 

 um vetor com os elementos da matriz triangular inferior de s; 

  um vetor de elementos de . 

O objetivo da solução desta equação é que a diferença entre  e S seja a 

menor possível. Sendo  a matriz de covariância predita e S a matriz de covariância 

amostral (LEÓN, 2011). Observando-se assim, a grande necessidade de uma 

ferramenta computacional robusta para a realização destes cálculos (PEREIRA, 

2013b).  

Estágio 5 – Avaliação dos critérios de qualidade de ajuste do modelo:
Conforme aponta a literatura, existem diversos tipos de indicadores que podem ser 

utilizados para avaliação da AFC. Nem todos precisam ser reportados nos relatórios 

de pesquisa. Sendo os mais utilizados conforme Bistaffa (2010) e León (2011) 

detalhados a seguir.  
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Chi-quadrado / graus de liberdade, calculado por: 

 Sendo N o tamanho da amostra.  

Valores aceitáveis para este índice estão entre 1 e 2, sendo que quanto mais 

próximo de 1, melhor.  

Comparative Fit Index (CFI), calculado por: 

Sendo: 

 o valor da mínima discrepância da amostra; 

 o valor mínima discrepância do modelo de referência.  

Valores maiores do que 0,9 indicam um ajustamento satisfatório.  

Root Mean Square Erros of Approximation (RMSEA), calculado por:  

Sendo: 

Valores menores do que 0,1 são considerados aceitáveis.  

Estágio 6 – Validação do modelo: Após a realização de todas as etapas 

anteriores o pesquisador deve avaliar se o modelo proposto pela literatura atende 

aos critérios de qualidade de ajuste, caso isso não ocorra o pesquisador deve 

reavaliar o modelo até atingir indicadores satisfatórios. No presente estudo, tal 

procedimento de reavaliação permitiu reduzir o número de variáveis de 20 unidades 

para 14. 


