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 Resumo – Para atender as crescentes demandas dos 

clientes acerca das questões ambientais, as empresas estão 

gradualmente introduzindo práticas de sustentabilidade. 

Contudo, não é uma tarefa fácil, uma vez que cadeias de 

suprimentos estão cada vez mais complexas e vulneráveis 

aos diversos eventos externos. Diante disso, nota-se a 

necessidade da criação de resiliência tanto nas 

organizações quanto nas cadeias de suprimentos. O 

objetivo desse estudo é identificar a correlação entre os 

elementos de resiliência e as práticas de sustentabilidade 

adotadas por uma empresa do setor metal mecânico. Para 

tanto, utilizou-se como método de pesquisa o estudo de 

caso único. Como principal resultado, destaca-se a 

utilização da prática de Certificações como a mais 

presente nas entrevistas realizadas. Essa prática se 

relaciona com dez elementos de resiliência investigados, 

tendo maior correlação com Robustez e Segurança. Além 

disso, verifica-se a partir das análises que diversas 

práticas de sustentabilidade foram pouco mencionadas e 

outras como Ações Sociais, Parceria com os Fornecedores 

e Reutilização de Resíduos não tiveram nenhuma 

codificação. 

 
Palavras Chave – práticas de sustentabilidade, resiliência, estudo 

de caso 
 

 

Abstract – In order to meet customer demands on 

environmental issues, companies are gradually 

introducing sustainability practices in their operations. 

However, this is not an easy task as supply chains are 

becoming increasingly complex and vulnerable to various 

external events. Given this, it is noticeable the creation of 

a new capacity to increase supply chains. The aim of this 

study is therefore to identify the correlation between the 

elements of resilience and the sustainable practices 

adopted by a company in study. To do so, the research 

method was conducted in a single case study. As a key 

result, we highlight the use of the practice of 

Certifications as the most present in the interviews. This 

practice is related to ten resilience elements, which has 

also greater correlation with Robustness and Security. 

Moreover, it is verified from the analysis that several 

sustainable practices were poorly mentioned and others 

such as, Social Actions, Partnership with Suppliers and 

Waste Reuse were not mentioned at all.   

 
Keywords –– sustainable practices, resilience, case study 

 

I. INTRODUÇÃO 

 Com as constantes mudanças econômicas, sociais e 

ambientais do mundo atual, as indústrias estão se tornando 

cada vez mais competitivas em razão da crescente 

globalização e evolução das tecnologias. Isso resulta, por 

consequência, em consumidores mais exigentes dado o nível 

de qualidade proporcionado pelas diversas opções no 

mercado. Para atender as crescentes demandas dos clientes 

acerca das questões ambientais, as empresas estão 

gradualmente introduzindo práticas de sustentabilidade. 

Contudo, não se trata de uma tarefa fácil, uma vez que as 

partes da cadeia de suprimentos estão cada vez mais distantes 

e complexas, o que as tornam vulneráveis aos diversos 

eventos que as rodeiam.  

 Diante disso, nota-se a necessidade da criação de 

resiliência tanto nas organizações quanto nas cadeias de 

suprimentos. Neste sentido, a resiliência pode ser definida 

como a capacidade de uma empresa sobreviver, se adaptar e 

crescer diante de mudanças e incertezas [1]. Fornecer 

resiliência a cadeia de suprimentos é de crescente interesse 

das organizações, permitindo redução dos impactos de uma 

ruptura e fornecendo capacidade de recuperar-se rapidamente 

delas [2]. Assim, ao entender que rupturas ao longo da cadeia 

são inevitáveis, organizações devem aprender a adaptar suas 

rotinas e procedimentos operacionais para tornarem-se 

resilientes [3]. 

 O objetivo desse estudo é identificar a relação entre os 

elementos de resiliência e as práticas de sustentabilidade 

adotadas por uma empresa do setor metal mecânico. Entende-

se que as práticas de sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos, atendendo as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável (social, económico e 

ambiental), podem trazer vantagens competitivas para as 

organizações [4]. Logo, a adoção de práticas de 

sustentabilidade nas organizações pode vir a exercer o papel 

importante na criação de resiliência nas cadeias. 

 Neste estudo, pretende-se explorar este relacionamento 

entre práticas de sustentabilidade e os elementos de 
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resiliência de maneira empírica. Para tanto, utilizou-se como 

método de pesquisa o estudo de caso, o qual foi realizado em 

uma empresa brasileira de grande porte do setor metal 

mecânico. 

 Esse artigo está dividido em quatro seções. A primeira 

contextualiza o cenário em estudo, destacando conceitos de 

resiliência e práticas de sustentabilidade. A segunda explica 

como os dados foram coletados e analisados. A terceira expõe 

os resultados alcançados, assim como discute o 

relacionamento desejado. Por fim, conclusões são traçadas 

com base nos achados.   

II. METODOLOGIA 

 A primeira parte desta pesquisa foi a execução de uma 

revisão sistemática de literatura a fim de determinar quais os 

elementos de resiliência e as práticas de sustentabilidade 

encontradas nas bibliografias [4]. A partir disso, foi possível 

elaborar um questionário para validar o conhecimento teórico 

e levantar novos conhecimentos por meio de um estudo 

empírico realizado em uma empresa do setor metal mecânico, 

localizada em Santa Catarina, Brasil. 

 O método utilizado foi o estudo de caso único. O 

protocolo completo do estudo está disposto no Apêndice A. 

Este tem como objetivo de aprofundar o conhecimento de um 

problema que ainda não foi definido, visando compreender 

ou desenvolver a teoria [5]. O presente estudo utilizou 

questionários semiestruturados, para realizar pessoalmente 

entrevistas com profissionais da empresa pesquisada, dentre 

eles: Supervisor de Materiais, Coordenador de Compras, 

Executivo de Contas e Vendas, Diretor de Marketing e 

Compradores (Manutenção e Automotivo). As entrevistas 

duraram em média 45min, sendo todas gravadas e transcritas 

para processo posterior de análise. As questões procuraram 

verificar qual o entendimento quanto ao conceito de 

resiliência e as práticas de sustentabilidades adotadas pela 

empresa. A partir da transcrição dos áudios das entrevistas, 

foi possível codificar os textos com o auxílio do software 

NVivo 11, a fim de organizar os dados e produzir uma análise 

de conteúdo das práticas e elementos citados pelos 

colaboradores. Priorizou-se discutir os relacionamentos entre 

elementos e práticas que tiveram mais citações. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No total, foram considerados 14 elementos de resiliência, 

porém foram definidos apenas os 8 elementos de resiliência 

encontrados nesse estudo (Tabela 1) e 10 práticas de 

sustentabilidade, dentre elas as 5 práticas obtidas a partir das 

análises (Tabela 2). A partir do software foi gerado um 

gráfico com base na matriz de codificação (Figura 1), onde 

foi realizada uma análise para identificar as maiores relações 

entre eles.  

A seguir, as práticas de sustentabilidade serão destacadas 

nos subtítulos e dentro destes, será feito uma discussão dos 

elementos correlacionados a elas. 

 

 

 
Tabela 1. Definições das Práticas de Sustentabilidade 

 

 
 

A. Certificações 

Robustez: de acordo com o Supervisor de Materiais 

(SM), são exigidos do fornecedor alguns pré-requisitos 

ambientais, como por exemplo a licença ambiental válida, e 

o monitoramento da validade das certificações,  utilizando um 

sistema interno que avisa quando um documento ambiental 

está próximo do vencimento, para que seja possível a empresa 

entrar em contato com o fornecedor e saber sobre o 

andamento da renovação das licenças. Com isso, ele destaca 

que a empresa estudada não deixa somente para os órgãos 

públicos a responsabilidade pela parte ambiental, mas 

também que a própria empresa acompanhada por meio da 

curva ABC os principais fornecedores, a fim de verificar 

também qual é a condição ambiental destes. Dessa forma, a 

empresa garante uma robustez das suas operações por meio 

do acompanhamento das licenças e certificações ambientais, 

assegurando que não haja interrupções no seu processo pelo 

desligamento de um fornecedor, já que muitos dos seus 

clientes exigem que os mesmos também sejam certificados.   

Segurança: conforme afirmação do Executivo de 

Compras e Vendas: “para você estar dentro do mercado 

automotivo, você tem que ter todas as certificações como a 

ISO TS, ISO 9001 e ISO 14001, se você não tem está fora. E 

para alguns clientes, até os nossos fornecedores também tem 

que ter (as certificações)”. O Comprador também destaca que 

os fornecedores precisam ter, no mínimo, a ISO 9001 

(Sistema de Gestão da Qualidade) e também tem que estar 

regular ambientalmente, sendo que, o cadastramento de 

novos fornecedores fica inativo até que a gestão ambiental 

avalie se a documentação está completa e correta. Todas essas 
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certificações garantem segurança para a organização, uma 

vez que são reconhecidas internacionalmente e utilizam as 

auditorias de terceira parte para avaliar as empresas 

requerentes.   

 
Tabela 2. Definições dos Elementos de Resiliência 

 

 

 

Visibilidade: o chamado Índice de Desenvolvimento do 

Fornecedor (IDF) leva em consideração diversos indicadores, 

além de informações sobre as certificações e paradas de linha. 

Por isso, o Supervisor de Materiais afirma que “eu tenho uma 

nota do certificado, [...] depois eu começo a qualificar ele, 

dando uma nota para a certificação dele, porque lá na frente 

isso interfere na análise de risco”. Assim, esse índice indica 

quais são os fornecedores de maior ou menor risco auxiliando 

na visibilidade das informações acerca das certificações 

ambientais, que poderão ser utilizadas como base para definir 

os pedidos com cada fornecedor. 

Gestão de Risco: conforme mencionado anteriormente, é 

fornecida uma nota para as certificações dos fornecedores e, 

segundo o Supervisor de Materiais, isso interfere na análise 

de risco, já que é possível saber quem são os melhores e 

piores fornecedores. Atualmente, também é exigido de 

empresas contratantes que não seja realizado somente o 

monitoramento dos fornecedores, mas também o 

desenvolvimento dos mesmos, a fim de evitar possíveis 

riscos. Desta forma, o Comprador (CM) destaca que a 

empresa por ter uma certificação específica da área é 

obrigatória a realização da análise de risco, com uma planilha 

onde seja possível identificar as potenciais ameaças que 

podem atuar sobre elas. Ele afirma ainda que “todo material 

ambientalmente crítico também é analisado, pois o pessoal 

já tem uma política de monitoramento diferenciada para esse 

tipo de material” principalmente devido à ISO 14001.  

 

B. Gestão de Riscos 

Gestão de Risco: A análise de riscos ambientais é exigida 

pela ISO 14001, e é uma das análises realizadas pela Gestão 

de Riscos gerais da organização. Ou seja, ao evidenciar os 

possíveis riscos ambientais dos fornecedores, a empresa 

contratante pode se antecipar a problemas e fomentar a gestão 

de risco da organização como um todo (financeiro, 

operacional, etc.).  

Robustez: as normas possuem indicadores próprios que 

analisam a questão dos gerenciamentos de risco, pois o 

Diretor de Marketing explica que “isso força todo fornecedor 

que se mantenha a certificação e seja auditado pela gestão 

de risco, automaticamente, isso engloba a questão da 

sustentabilidade também”. Em outras palavras, as próprias 

normas exigem uma gestão de riscos que garantem robustez 

a empresa, por meio do monitoramento contínuo desses 

indicadores.  

Segurança: segundo o Supervisor de Materiais, os 

fornecedores de maior risco passam por um processo de 

auditoria de inspeção mais rigorosa, em que, por exemplo, o 

fornecedor pode ter 50% do lote dele inspecionado. Isso 

porque “sabe que o processo dele não é legal; que existem 

falhas. Então, antes do nosso cliente pegar o problema, a 

gente pega aqui”. E essa gestão de riscos garante a segurança 

da empresa, uma vez a permite manter em alerta sobre os 

possíveis riscos e, assim, se preparar para se antecipar das 

futuras falhas. 

 

C. Desenvolvimento de Produto 

Gestão do Conhecimento: o Executivo de Contas e 

Vendas garante que a empresa preza para que não haja 

rotatividade dos colaboradores chaves, sendo um aspecto 

importante para garantir que o alto conhecimento nas áreas de 

maior atuação da empresa.  
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ELEMENTOSDE
RESILIENCIA

DEFINICÓES AUTORES

Compartilhamento de
lnformaeóes

Fazer a trocar de informac6es de
maneira eficiente e eficaz, em uma
comunidade de gestores, com

antecedéncia ou em tempo real, pode
ajuda—los a atenuar e/ou melhor lidar

com rupturas.

Flexibilidade

Capacidade de uma organizacáo de
aumentar a sua adaptacao a uma grande
variedade de expectativas dos clientes
sem custos exagerados, interrupeóes
organizacionais ou queda de

desempenho.

Gestáo de Risco

Auxiliam nas práticas de
gerenciamento de fisco, visto que
minimizam as possíveis

vulnerabilidades relacionadas a cadeia
de suprimemos.

[6]… [8] e [9]

Gestáo do
Conhecimento

Licñes aprendidas e experiéncias
adquiridas a partir de treinamentos e
troca de informaeáo auxiliam gestores

a superar rupturas.

[6])I10]e
…]

Redundáncia

Capacidade adicional de produ950,
transporte, estoque e instalacóes de
armazenamento que pode auxiliar nas
situacóes criticas como interrupcóes no
fomecimento, evitando assim mpturas.

[él) [10]e
[11]

Robustez

Habilidade de uma cadeia de
suprimentos suportar impactos

proveniente de diferentes rupturas ou
manter continuidade do processo…
Auxilia as empresas a sustentar o

desempenho das operacóes, resistindo a
rupturas maiores.

[11], [12] e
[13]

Seguranca

Seguranca é um elemento fundamental
para que as cadeias de suprimentos se
mantenham alertas dos riscos aos quais
podem ser expostas

?

sejam fisicos ou
cibernéticos

[61,[111e
[13]

Visibilidade

E capaz de tomar vist'veis as condi<;6es
de inventarios, demanda e suprimemos.

E possível estimar a precisáo de
demanda e identificando as áreas
Chaves de melhoria, cujos impactos
podem ser vistos no desempenho
operacional e, consequentemente,

ñnanceíro da

[6],[10]e
…]

r
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Fig .1 Relacionamento entre Práticas de Sustentabilidade e Elementos de Resiliência 
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Assim, ele menciona que “quando nós recebemos, por 

exemplo, um desenho de um cliente, nós vemos que 

poderíamos fazer aquela peça de forma diferente, que vai 

reduzir custo, impactar menos o ambiente, ou qualquer tipo 

de ganho que tenha”. Isso indica que o desenvolvimento de 

produtos de forma mais sustentável ou econômica pode 

auxiliar na gestão do conhecimento das organizações, pois 

com a troca de informações efetiva e colaborativa com seus 

clientes, será possível fabricar o mesmo produto de formas 

diferentes. Isso possibilita atingir uma situação onde 

determinado recurso não esteja disponível, aumentando a 

resiliência organizacional.  

 

D. Uso Racional de Recursos 

Redundância: durante o processo de fundição é utilizado 

o pó de carvão que ao uni-lo com outros materiais é possível 

reduzir o descarte da areia de moldagem, ao aumentar o 

número de vezes da reutilização da areia. Assim, o uso 

otimizado desses recursos auxilia na criação de redundância, 

pois nos eventuais momentos de interrupções no 

fornecimento de algum desses materiais, será possível 

reutilizar aqueles recursos que já estão disponíveis.      

Flexibilidade: O Comprador (CM) destaca que há uma 

tendência em utilizar produtos mais sustentáveis, como tintas 

à base de água ao invés de ser à base de solvente. Este fato 

pode trazer uma certa flexibilidade à operação, uma vez que 

não está restrito ao uso de um só tipo de produto. 

 

E. Colaboração entre Áreas Funcionais 

Compartilhamento de Informações: segundo o 

Coordenador de Compras (CC), o setor tem um importante 

indicador que é o tempo de resposta ou cotação interna. Este 

tem como meta cinco dias, a partir do momento em que a 

requisição é realizada, para dar uma resposta à solicitação 

efetuada. Essa colaboração entre as áreas funcionais auxilia 

no compartilhamento de informações, por exemplo, como a 

requisição de pedidos conforme a demanda da fábrica. O 

Supervisor de Materiais afirma que a Engenharia de 

Qualidade do Fornecedor (EQF) é um departamento 

importante para as outras áreas funcionais, uma vez que é 

responsável pelo desenvolvimento de componentes dos 

processos, no qual é necessário encontrar fornecedores que 

tenham capacidade técnica e que sejam adequados às 

exigências dos clientes. O caso mencionado anteriormente 

sobre o pó de carvão, também pode ser utilizado como 

exemplo de colaboração entre as áreas funcionais, pois 

auxiliou de forma efetiva a troca de informações do problema 

da patente sobre este produto, que por fim permitiu o 

desenvolvimento de um projeto premiado pela reutilização da 

areia de moldagem.    

Robustez: no momento em que os colaboradores da 

empresa trocam informações de maneira precisa e de forma 

organizada, a empresa como um todo e consequentemente, 

sua cadeia de suprimentos se tornam mais robustas. Isto 

porque as informações sobre possíveis rupturas e turbulências 

ficam mais visíveis, e a empresa tem como ajustar uma 

resposta rapidamente. O compartilhamento de informações 

entre a empresa e os seus fornecedores, especialmente no 

acompanhamento da validade das certificações ambientais e 

na destinação correta dos resíduos produzidos, conforme os 

relatos Supervisor de Materiais, também desenvolve a 

robustez da organização, pois, evita que fornecedores sejam 

desligados repentinamente por questões ambientais. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Este estudo teve como objetivo explorar empiricamente 

o relacionamento entre práticas de sustentabilidade e os 

elementos de resiliência. Esta análise partiu dos resultados 

teóricos de [4], e buscou evidenciar na prática como tais 

práticas de sustentabilidade e elementos de resiliência se 

relacionam na empresa em estudo.  

Através das entrevistas semiestruturadas com seis 

colaboradores dessa empresa, algumas conclusões foram 

constatadas. Dentre os resultados mais relevantes, pode-se 

destacar a utilização da prática de Certificações como a mais 

presente nas entrevistas realizadas. Essa prática se relaciona 

com dez elementos de resiliência investigados, tendo maior 

correlação com Robustez e Segurança. Verifica-se a partir das 

análises que diversas práticas de sustentabilidade foram 

pouco mencionadas e outras como Reutilização de Resíduos 

e Parceria com os Fornecedores não tiveram nenhuma 

codificação. Além disso, nenhuma prática empírica como a 

Economia Circular ou Reciclagem foram encontradas. Com 

isso, é perceptível a necessidade de as empresas adotarem 

outros tipos de práticas, uma vez que essas possam auxiliar 

ainda mais no desenvolvimento da resiliência na organização 

como também na cadeia de suprimentos. 

Como limitação de pesquisa, destaca-se o fato de o 

estudo ter sido realizado em um caso único. Portanto, uma 

sugestão seria a aplicação dessa pesquisa em outras empresas, 

com o objetivo de aprofundar o entendimento e validação da 

relação encontrada entre esses conceitos. Desta forma, será 

possível propor algumas práticas gerenciais que promovam a 

resiliência organizacional e tornem as empresas mais aptas a 

passar por rupturas, ou até mesmo evitá-las.  

Como proposta de estudos futuros, esta pesquisa poderia 

ser aplicada em empresas de diferentes países como uma 

forma de expandir o conhecimento e verificar se tais 

correlações são características da empresa brasileira ou se são 

globais.  
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APÊNDICE A - PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

 

1 Objetivo do estudo 

Explorar empiricamente o relacionamento entre práticas de 

sustentabilidade e os elementos de resiliência, e sua 

influência na geração de resiliência organizacional. 

 

2 Base teórica 

 Resiliência organizacional ([1], [7], [11]) 

 Práticas de sustentabilidade ([4], [14], [15]) 

 

3 Estudo de Caso 

Os principais critérios escolhidos para seleção do caso foram:  

•  Empresa de médio a grande porte; 

•  Empresa de manufatura; 

•  Empresa bem estruturada, com variedade de cargos e 

setores bem estabelecidos. 

 

 

 

 

 

4 Coleta de dados 

• Entrevistas presenciais ; 

• Informações de eventos críticos e de ruptura de dados 

secundários; 

• Visita técnica. 

 

5 Análise de dados 

• Definição dos códigos teóricos. 

• Identificação de código empíricos (estudo de caso).  

 

Questionário de entrevista (semi-estruturado) 

 

Identificação 

Data:  Nome da empresa e local:  

Entrevistado:                             Cargo:  

Tempo na empresa/Experiência no tema:                   Atividades 

da empresa: 

Descreva as principais atividades que você exerce. 

 

Parte 1: Entendimento dos entrevistados sobre o conceito 

Gestão da Cadeia de Suprimentos Resiliente 

1) Entender a estrutura organizacional e da cadeia de 

suprimentos da empresa (desenhar e entender 

relações). 

2) Já houve casos de rupturas de fluxo de bens 

(produtos) causados pelo atual mercado dinâmico e 

mudanças ambientais?  

  a) Que tipos de rupturas? Relatar algumas. 

  b) Qual é a mais frequente? Por que?  

  c) Qual foi a mais severa/crítica? Por que?  

3) Você já ouviu falar sobre Cadeia de Suprimentos 

Resiliente?   

  a) Se sim, como você a definiria?  

  b) Se não, dar uma explicação sobre o conceito e, em 

seguida, perguntar se há alguma atividade ou processo que 

estaria relacionada a isto.   

 

Parte 2: Entendimento dos entrevistados sobre Práticas 

de sustentabilidade 

4) Como o conceito de sustentabilidade foi introduzido 

na empresa? 

5) Quais são as práticas de sustentabilidade 

implementadas? 

6) Como essas práticas influenciam na cadeia de 

suprimentos e na geração de resiliência? 

 

Fechamento 

7) De forma geral, há algum outro ponto que gostaria 

de destacar?  
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