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Resultados e Discussão

Introdução / Objetivo
O objetivo do trabalho é testar e avaliar um guia de entrevista para ser utilizado na etapa
qualitativa da pesquisa sobre responsabilidade ambiental corporativa e sua influência sobre
o modelo de negócio das empresas. Nesta etapa são conduzidas entrevistas junto às
empresas de maior representatividade em Caxias do Sul, segundo o IBGE, e em diferentes
segmentos de negócio, cujo critério é a empresa possuir o produto ou o serviço final.

Experimental
Utiliza-se o método de estudo multicasos por meio do instrumento qualitativo de Jugend e
Figueiredo (2017), pelo fato de o mesmo já ser validado e alinhado com o tema da pesquisa.
Assim, foi realizada uma entrevista-piloto para verificar a clareza das perguntas e sua
adequação em três níveis: não adequado, adequado parcialmente e totalmente adequado. O
instrumento contém ao todo 34 questões, onde 18 questões são apresentadas na forma de
perguntas e 16 questões são correspondentes a notas de 1 a 5, sobre a importância de
estímulos e dificuldades encontrados na implementação de aspectos ambientais na
empresa. O entrevistado selecionado para o teste foi o Diretor da Pratal S/A, empresa
proprietária do Prataviera Shopping.
Quadro 1: Estímulos considerados na integração de aspectos ambientais na empresa.

Resultados e Discussão
A análise do conteúdo da entrevista indica que mudanças simples no negócio foram conduzidas
para atender critérios de preservação ambiental, como por exemplo reutilização da água da chuva
nas descargas sanitárias, a substituição de todas as lâmpadas fluorescentes do prédio de sete
andares por lâmpadas de LED, bem como a aquisição de energia por meio do sistema conhecido
como Mercado Livre, o que de maneira reflexa visa à utilização de fontes de energia mais
sustentáveis.

Empresa de comércio/serviços

Aspectos ambientais investigados

Assuntos abordados

Respostas do entrevistado

Elaboração/produção de serviços.

Possuem preocupação ampla, é priorizado
em uma matriz de avaliações.

Tomada de decisões.

É considerado um aspecto bastante
importante, a ponto de ser descartado um
projeto se não estiver dentro do respeito ao
meio ambiente.

Escolha
de
tecnologias
desenvolvimento de serviços.

para

Dificuldades
de
incorporação
elaboração/produção de serviços.

o

Fazem a gestão dos resíduos, os
encaminhando para seus devidos locais de
descarte correto. Reutilizam a água da chuva
nas descargas sanitárias e a substituíram todas
as lâmpadas fluorescentes do prédio por
lâmpadas de LED.

na

A falta de informação e a relevância desses
projetos da área ambiental.

Influência na tomada de decisão sobre quais
serviços desenvolver.

Na escolha entre dois processos, sempre se
opta
pelo mais responsável no contexto
ambiental.

Sugestões para a melhoria da integração de
aspectos ambientais na elaboração/produção
de serviços.

Estar aberto permanentemente para novas
alternativas.

Métodos específicos
ambientais.

PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra
Incêndio).

em

decisões

pró-

Guias ou legislações específicas.

Não possuem.

Influência no custo do serviço.

Há um investimento, porém ele logo dá
retorno.

Influência na qualidade do serviço.

Figura 1: Conteúdo da entrevista.

Quando implementados agregam valor
indiscutível.

Quadro 2: Obstáculos para a integração de aspectos ambientais na empresa.

O entrevistado demonstrou possuir preocupações ambientais (Quadro 1), ainda que não apresente
muito investimento na área por causa de falta de informação e pela pouca relevância que estes
projetos ambientais apresentam em relação a seu custo (Figura 1). Uma dificuldade também
encontrada pelo entrevistado é a estrutura física onde o shopping funciona, pois se trata de um
prédio antigo, construído quando temas ambientais ainda não eram tão influentes, dificultando a
implementação de tecnologias ambientais sem estragos à estrutura original ou custos excessivos
(Quadro 2).

Conclusões
Segundo o entrevistado, “é possível manter um grande negócio e ao mesmo tempo possuir
preocupações ambientais”. Quanto à avaliação do instrumento de Jugend e Figueiredo (2017),
ele foi classificado como adequado parcialmente e precisará ser alterado, pois na condução da
entrevista foi observada a presença de redundância em algumas perguntas. Além disso, algumas
delas, as que apresentam alternativa de resposta de 1 a 5, possuem escala invertida, podendo
confundir o entrevistado e levar a um maior erro de resposta. Certos termos constantes nas
perguntas serão alterados para facilitar seu entendimento, a fim de evitar incongruências nas
respostas do entrevistado.
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