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A gestão sustentável na cadeia de suprimentos é um tema cada vez mais explorado pelas 

empresas, e no mercado de saúde animal não é diferente. Este trabalho tem por objetivo 

elaborar um plano de mitigação e compensação de CO2 gerados pelos veículos utilizados 

para o transporte de medicamentos veterinários no Brasil. O presente estudo levantou a 

seguinte questão: Como iniciativas e práticas sustentáveis podem contribuir para reduzir os 

impactos ambientais da emissão de gases de efeito estufa na logística de transporte de 

medicamentos veterinários no Brasil? A questão se justifica pela relevância e capilaridade 

logística deste mercado, que sugere como oportunidade o desenvolvimento de projetos de 

sustentabilidade com destaque ao transporte rodoviário de cargas. A metodologia utilizada 

foi um estudo de caso único, tendo como objeto de estudo uma cadeia de suprimentos de 

uma empresa referência do setor. A partir do modelo proposto por Beske e Seuring (2014), 

esta pesquisa busca identificar qual o nível de orientação dos membros da cadeia de 

suprimentos estudada em relação ao Triple Bottom Line e como cada um compreende a 

importância de práticas sustentáveis no transporte de cargas. Os dados foram obtidos 

através de entrevistas semiestruturadas com seis profissionais que atuam na cadeia de 

suprimentos estudada, além de um profissional de uma empresa benchmarking  em 

sustentabilidade em transporte. Foi identificado através da metodologia GHG Protocol os 

níveis de CO2 emitidos na distribuição física pela empresa focal, além de realizado um 

mapeamento literário contemplando boas práticas de empresas de diferentes setores, bem 

como identificado os principais desafios e oportunidades para a implantação de iniciativas e 

práticas sustentáveis. Como resultado, foi proposto um plano de compensação de CO2 

através do plantio de árvores, utilizando organizações parceiras que possam definir as áreas 

de restauro florestal e a responsabilidade pelos cuidados das árvores para que se cumpra a 

função de neutralizar o CO2, além da redução nos níveis atuais de emissão de gases de 

efeito estufa relativos à empresa focal através da implantação de boas práticas sugeridas 

pelos entrevistados. 

 

Palavras-chave: Saúde Animal; Sustentabilidade; Logística; Transporte; Boas Práticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 



 

 
 
 
 
Sustainable supply chain management is a topic that is increasingly explored by companies, 

and the animal health market is no different. This study aims to elaborate a mitigation and 

compensation plan for CO2 generated by vehicles used to transport veterinary medicines in 

Brazil. The present study raised the following question: How can sustainable initiatives and 

practices contribute to reducing the environmental impacts of greenhouse gas emissions in 

the transportation logistics of veterinary medicines in Brazil? The question is justified by the 

relevance and logistical capillarity of this market, which suggests the development of 

sustainability projects with an emphasis on road freight transport as an opportunity. The 

methodology used was a single-case study, with the object of study being a supply chain from 

a reference company in the sector. Based on the model proposed by Beske and Seuring 

(2014), this research seeks to identify the level of orientation of the members of the supply 

chain studied in relation to the Triple Bottom Line and how each understands the importance 

of sustainable practices in cargo transportation. The data were obtained through semi-

structured interviews with six professionals working in the studied supply chain, in addition to 

a professional from a benchmarking company in sustainability in transport. Through the GHG 

Protocol methodology, the levels of CO2 emitted in the physical distribution by the focal 

company were identified, in addition to carrying out a literary mapping contemplating good 

practices of companies from different sectors, as well as identifying the main challenges and 

opportunities for the implementation of sustainable initiatives and practices. As a result, a plan 

of CO2 compensation through tree planting was proposed, using partner organizations that 

can define the areas of forest restoration and the responsibility for caring for the trees so that 

the function of neutralizing CO2 is fulfilled, in addition to reducing current levels of greenhouse 

gas emissions related to the focal company through the implementation of good practices 

suggested by the respondents. 

 

Keywords: Animal Health, Sustainability, Logistics, Transport, Good Practices.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 
 

A gestão ambiental do transporte é um fator significativo para a criação de uma 

cadeia de suprimentos mais sustentável, e as empresas precisam melhorar seus 

indicadores de desempenho para diminuir os fatores externos desfavoráveis de suas 

próprias atividades logísticas, como as emissões de carbono  (ZHU; SARKIS; LAI, 

2008). 

No campo da gestão logística, as preocupações ambientais tornaram-se mais 

sérias por vários motivos, como o fato de a logística, em especial o transporte, ocupar 

a segunda posição na emissão de GEE, no qual estima-se que 8% das emissões 

globais de carbono relacionadas à energia sejam originadas do transporte de carga 

(KARAMAN; KILIC; UYAR, 2020), somente atrás da indústria de energia. Somado a 

isso, a necessidade de transporte de produtos aumentou muito nos últimos anos e 

deve continuar crescendo nos próximos anos (EVANGELISTA; SANTORO; THOMAS, 

2018). 

A logística de transportes no setor farmacêutico, em especial o de saúde 

animal, impacta de forma intensa o meio ambiente com altos índices de emissões de 

CO2 na atmosfera em função do grande número de movimentos logísticos (AGV 

LOGÍSTICA, 2016). 

 Segundo dados do operador logístico AGV (2019), que atende cerca de 86% 

do mercado nacional de saúde animal brasileiro, anualmente são realizadas mais de 

400 mil entregas em quase 4 mil cidades, abrangendo grande parte do território 

nacional, com 80% do transporte concentrado no modal rodoviário e 20% no modal 

aéreo. Sua característica notoriamente pulverizada traz desafios na elaboração de 

programas concretos de sustentabilidade que visem reduzir os impactos ao meio 

ambiente.  

Neste contexto, o setor estudado sugere oportunidades de iniciativas e práticas 

que tenham por objetivo mitigar e compensar os níveis de emissão de GEE na 

atmosfera, sendo o transporte um dos setores que mais têm impactado em emissões  

de CO2 e, ao mesmo tempo, um dos que mais podem contribuir para as metas de 

redução do aquecimento global, conforme objetivos traçados no Acordo de Paris em 
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2015 (IEA, 2019), e principalmente por terem sido encontrados poucos estudos que 

abordassem a temática de sustentabilidade na logística de transportes do setor de 

saúde animal brasileiro. 

Este trabalho visa identificar os impactos gerados pelas emissões de CO2 na 

logística de transportes de uma empresa líder no setor de saúde animal por meio do 

uso de métodos científicos. Além disso, espera-se identificar iniciativas e práticas 

sustentáveis já estabelecidas e reconhecidas em outros setores econômicos que 

possam ser aplicadas no setor de saúde de animal de forma a possibilitar a elaboração 

de estratégias de mitigação e compensação das emissões de GEE. 

O escopo deste trabalho é a logística de transportes no modal rodoviário, na 

estrutura de distribuição outbound, setor em que é possível aprofundar o estudo, além 

de propor alternativas que visem mitigar e compensar os níveis de emissão de CO2, 

contribuindo, desta forma, para a redução de impactos ao meio ambiente, o maior 

compromisso das empresas que atuam na logística de transportes da cadeia de 

suprimentos estudada e o fomento da sustentabilidade, nas perspectivas econômica 

e ambiental, aplicada à cadeia de suprimentos. 

 

1.2 Justificativa e relevância 
 

De acordo com Karaman et. al (2020), devido às crescentes preocupações com 

as questões ambientais causadas pelo setor de logística, reportar os resultados de 

iniciativas em sustentabilidade se tornou um importante mecanismo para endereçar 

as preocupações dos stakeholders que fazem parte de determinada cadeia de 

suprimentos.  

Já para Carvalho e Barbieri (2013), uma característica verificada nas empresas 

focais orientadas à sustentabilidade é o alinhamento interno do negócio por meio de 

metas sociais e ambientais, de forma que o desempenho social e ambiental torna-se 

um dos seus fatores críticos. Uma vez inseridas no negócio, essas metas são 

repassadas também à cadeia de suprimentos. 

 Ao estudar a revisão de literatura sobre práticas sustentáveis em Supply Chain, 

são encontrados muitos estudos sobre a importância de ações no âmbito da logística 

de transportes como iniciativa estratégica e fundamental para o sucesso das 

empresas (DEY; LAGUARDIA; SRINIVASAN, 2011), porém não foram encontrados 

estudos relacionados a esse tema aplicados ao setor de saúde animal no Brasil. 
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Figura 1 – Mercado global de produtos veterinários (% do total) 

Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde 

Animal (Sindan) de 2019, o setor de saúde animal faturou globalmente US$ 38 bilhões, 

o que confirma as expectativas do mercado de crescimento do negócio em ritmo 

acelerado, superando a média da economia global. O mercado global de saúde animal 

é liderado pela América do Norte, respondendo por 38% do faturamento total, seguido 

pela Europa (24%). A América Latina responde por cerca de 8% do mercado total, 

sendo o Brasil o principal player, com faturamento de R$ 6,5 bilhões em 2019, o que 

coloca o país como o terceiro maior mercado do setor no mundo, somente atrás dos 

Estados Unidos e China. A figura 1 ilustra a participação de cada mercado em relação 

ao faturamento global do setor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sindan (2019) 
 
 

A indústria veterinária possui uma logística de alta complexidade, cujas 

entregas muitas vezes são feitas em locais de difícil acesso do território nacional, 

tornam os desafios logísticos ainda maiores (AGV LOGÍSTICA, 2016). A logística de 

transportes no setor de saúde animal em geral é composta pelos modais aéreo e 

rodoviário em função das características atribuídas aos produtos comercializados, 

como medicamentos e vacinas, cujo transporte e manuseio requerem um rigoroso 

controle de temperatura e qualidade (SINDAN, 2019). Neste contexto, para garantir a 
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eficiência dos produtos transportados, a cadeia de suprimentos é regulamentada e 

fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (AGV 

LOGÍSTICA, 2016). 

Na área farmacêutica de saúde animal, os fármacos representam 64,5% do 

mercado nacional de produtos para saúde animal, enquanto os produtos biológicos 

(vacinas) atingem os 23,3% e os suplementos 12,2% (PAINEL LOGÍSTICO, 2019). 

 Além disso, dada a diversidade nas características dos clientes que 

demandam tais produtos e ao forte crescimento deste mercado no Brasil, tanto para 

o segmento agropecuário como para o de animais de companhia (SINDAN, 2019), 

nota-se um intenso crescimento no número de movimentos logísticos sobretudo no 

modal rodoviário, além de sua característica notoriamente pulverizada em todo o país, 

sem em contrapartida contar com programas concretos de sustentabilidade na 

logística de transportes que visem reduzir os impactos ao meio ambiente (AGV 

LOGÍSTICA, 2016). Neste sentido, o papel do operador logístico, ou 3 PLs (third-party 

logistics), é oferecer seus serviços logísticos através de iniciativas sustentáveis na 

gestão do Supply Chain (JAMALI; RASTI-BARZOKI, 2019). 

A proposta, portanto, desta pesquisa é engajar a empresa estudada a explorar 

o tema de sustentabilidade em transportes, nas perspectivas econômica e ambiental, 

como um aspecto relevante nos dias de hoje, propondo alternativas que possam 

contribuir para a redução do impacto causado pela emissão de dióxido de carbono 

gerado pelos veículos utilizados para transporte dos seus produtos. Como a empresa 

focal estudada possui poucas iniciativas que abordem o tema de sustentabilidade 

logística, um projeto estruturado pode gerar um efeito positivo em toda a sua cadeia 

de transportes no Brasil, contribuindo, assim, para a conscientização da importância 

de olhar e agir com foco em sustentabilidade na cadeia de suprimentos. 

 

1.3 Definição do problema 
 

Diante deste cenário, com a realização desta pesquisa, espera-se responder à 

pergunta central desta dissertação: “Como iniciativas e práticas sustentáveis podem 

contribuir para reduzir os impactos ambientais da emissão de gases de efeito estufa 

na logística de transporte de medicamentos veterinários no Brasil?”. 
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1.4 Objetivo geral 
 

Elaborar um plano de mitigação e compensação de gases de efeito estufa 

gerados pelos veículos utilizados para transporte de medicamentos veterinários no 

Brasil. 

 

1.5 Objetivos específicos 
 

1. Identificar a emissão de CO2 no transporte de medicamentos da cadeia de 

suprimentos da empresa focal estudada a seus clientes finais; 

2. Mapear na literatura as principais iniciativas e boas práticas relacionadas à 

redução e compensação de CO2 no Brasil; 

3. Identificar os desafios e oportunidades da implementação de iniciativas e práticas 

sustentáveis no setor de saúde animal no Brasil. 

 

 

Para atingir o objetivo específico 2, será feito um levantamento na literatura 

sobre as iniciativas e boas práticas relacionadas à redução e compensação de CO2 

realizadas por outras empresas no Brasil. 

Além disso, a fim de atingir os objetivos acima, será realizado um estudo de 

caso da cadeia de suprimentos de uma empresa multinacional do setor de saúde 

animal, com escopo delimitado a sua logística de transportes nas atividades de 

distribuição de produtos a seus clientes finais em território nacional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Gestão da cadeia de suprimentos sustentável 
 

Dentre as discussões observadas nas áreas de operações, um dos mais 

relevantes temas que são abordados na cadeia de suprimentos refere-se à inserção 

dos princípios de sustentabilidade. Segundo Ahi e Searcy (2013), há um 

reconhecimento crescente de que as organizações devem abordar a temática da 

sustentabilidade em suas operações. Dentre os diversos conceitos existentes, a 

sustentabilidade é comumente definida como a utilização de recursos para atender a 

demandas do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

atender as suas próprias necessidades (WCED, 1987). As iniciativas relacionadas à 

sustentabilidade, que inicialmente concentravam-se basicamente nas questões 

ambientais, evoluíram para uma ampla abordagem, principalmente após Elkington 

(1999) abordar o conceito de Triple Bottom Line, no qual as empresas deveriam 

mensurar seus resultados com base em três dimensões de desempenho, que ficaram 

conhecidas como 3PL (People, Planet and Profit); daí o tema sustentabilidade ganhou 

importante visibilidade no meio empresarial. O termo sustentabilidade refere-se cada 

vez mais a uma integração de responsabilidades ambientais, econômicas e sociais, 

sendo cada vez mais adotado pelo meio empresarial (BESKE; SEURING, 2014; 

CARTER; ROGERS, 2008; PAGELL; WU, 2009). 

Ahi e Searcy (2013) argumentam que a sustentabilidade nos negócios é 

definida de várias maneiras, cuja possibilidade é “a criação de organizações 

resilientes por meio de sistemas econômicos, sociais e ambientais integrados” 

(BANSAL, 2010). Desta forma, a sustentabilidade dos negócios está relacionada à 

resiliência das organizações ao longo do tempo, onde elas estão conectadas a 

sistemas ambientais, econômicos e sociais saudáveis, estando assim mais bem 

posicionadas para responder a choques externos e internos (AHI; SEARCY, 2013).  

Para Carter e Rogers (2008), a sustentabilidade empresarial está ancorada nos 

três componentes elencados por Elkington (1999): meio ambiente, sociedade e 

desempenho econômico. A figura 2 ilustra essa visão, cuja perspectiva corresponde 

ao conceito de Triple Bottom Line, em que há atividades nas quais as organizações 

podem se engajar, impactando positivamente não só o meio ambiente e a sociedade, 

mas também mantendo os benefícios econômicos a longo prazo e vantagem 

competitiva para a empresa: 
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Fonte: Adaptado de Carter e Rogers (2008). 
*Nota: figura traduzida e elaborada pelo autor.  

 

Segundo Silva et al. (2013), com o objetivo de atender questões que 

englobassem inteiramente os pontos discutidos no Triple Bottom Line, dá-se o 

surgimento do conceito de Sustainable Supply Chain Management (SSCM). 

  Esse conceito busca trazer à luz da discussão a gestão eficiente de processos 

ao longo das cadeias, considerando não somente aspectos econômicos e de busca 

por competitividade e lucratividade, mas também questões socioambientais 

envolvidas neste contexto. Desta forma, as cadeias de suprimentos sustentáveis 

devem ser analisadas não somente pelo seu desempenho econômico, mas também 

por seu desempenho socioambiental (BESKE, 2012). Para Pagell e Wu (2009), uma 

cadeia de suprimentos sustentável é aquela que executa bem em ambas as medidas 

tradicionais de ganhos e perdas, bem como em uma conceituação expandida de 

desempenho, que incluem dimensões sociais e naturais. Esta conceitualização de 

performance é geralmente referida pelo conceito de Triple Bottom Line (SLAPER; 

HALL, 2011). 

 Seuring e Muller (2008) buscaram, através de uma extensa revisão literária, 

identificar a necessidade de integração dos três pilares que compõem o Triple Bottom 

Line de forma estratégica e alinhada à cadeia de suprimentos. Desta forma, define-se 

a gestão da cadeia de suprimentos sustentável como a gestão de fluxos de capital, 

Figura 2 – O conceito do Triple Bottom Line 



23 
 

materiais e informações, bem como a cooperação entre as empresas ao longo da 

cadeia de suprimentos visando metas para as três dimensões: econômica, ambiental 

e social, que são requisitos de clientes e stakeholders. (SEURING; MÜLLER, 2008).  

 Uma importante contribuição ao tema foi abordada por Pagell e Wu (2009), 

afirmando que a cadeia de suprimentos sustentável deveria considerar não só os 

aspectos econômicos que impactam negócios, mas também incorporar as dimensões 

sociais e ambientais. Já para Silva et al. (2013), se uma cadeia sustentável é aquela 

que possui um bom desempenho em todas as dimensões contidas no Triple Bottom 

Line, então a gestão desta cadeia se refere a ações específicas, sejam elas baseadas 

em ações gerenciais, sejam comportamentais, voltadas a torná-la mais sustentável. 

 Seuring e Muller (2008) também afirmam que o ponto de partida para a busca 

de sustentabilidade em seus domínios internos e, consequentemente, em sua cadeia 

de suprimentos advém de pressões externas e de incentivos de stakeholders, sejam 

eles clientes ou governos. Segundo os autores, as empresas focais, ao serem 

pressionadas, repassam ou compartilham com seus fornecedores tais pressões. 

Desta forma, Seuring e Muller (2008) propõem duas estratégias que podem ser 

utilizadas como atributos de sustentabilidade nas cadeias: a gestão de fornecedores 

para riscos e desempenho e a gestão da cadeia de suprimentos para produtos 

sustentáveis.  

 Carvalho e Barbieri (2013) destacam a primeira estratégia como sendo a 

avaliação de fornecedores para riscos e desempenho (supplier management risk and 

performance, SMRP), enquanto a segunda estratégia diz respeito a preocupações 

com os atributos de sustentabilidade do produto, denominada de gestão da cadeia de 

suprimento para produtos sustentáveis (Supply Chain management for sustainable 

products, SCMSP), cuja implementação reflete-se positivamente no processo 

produtivo. 

 Com a introdução de preocupações com a sustentabilidade no gerenciamento 

dos negócios das cadeias, destaca-se a importância de uma postura diferenciada das 

empresas focais na forma como interagem com seus elos, sendo fundamental o 

gerenciamento das relações entre os parceiros da cadeia, uma vez que são exigidos 

diferentes formatos estratégicos de gestão e comportamento das organizações 

envolvidas (SILVA, 2016). Por empresa focal entende-se aquela que estabelece 

regras ou governa a cadeia de suprimento, mantém contato direto com o consumidor 

ou projeta os produtos que a cadeia oferece (CARVALHO; BARBIERI, 2013). 
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 Srivastava (2007) argumenta que o gerenciamento da cadeia de suprimentos 

sustentável está aumentando o interesse de pesquisadores e profissionais de 

operações, uma vez que a importância sobre o tema é impulsionada principalmente 

pela escalada na deterioração do meio ambiente, como a diminuição dos recursos de 

matérias-primas, o transbordamento dos locais de resíduos e aumento dos níveis de 

poluição.  

 A mudança de paradigma da concorrência entre empresas para a cadeia de 

suprimentos e o desafio de incorporar metas abrangentes de sustentabilidade no meio 

corporativo devido à crescente consciência ambiental e ética à nível global trouxe a 

necessidade de as cadeias de suprimentos atuarem como quase meta-organizações, 

coordenado ações em todas as fases da cadeia produtiva até o cliente final. Desta 

forma, cadeias ou redes de suprimentos inteiras visam obter vantagem competitiva 

sobre cadeias rivais através de práticas sustentáveis (GOLD; SEURING; BESKE, 

2010). 

 Já Gimenez et al. (2012) referem-se à cadeia de suprimentos sustentável como 

planos e atividades de uma empresa que integram questões ambientais e sociais com 

o objetivo de melhorar o desempenho ambiental e social da empresa, seus 

fornecedores e clientes sem comprometer seu desempenho econômico. 

Com a evolução de ações voltadas à sustentabilidade, novos conceitos 

surgiram sobre a gestão sustentável da cadeia de suprimentos: 

A criação de cadeias de suprimentos coordenadas por meio da integração 
voluntária de considerações econômicas, ambientais e sociais com os 
principais sistemas de negócios intraorganizacionais projetado para gerenciar 
de maneira eficiente e eficaz o material, a informação e os fluxos de capital 
associados à aquisição, produção e distribuição de produtos ou serviços, a 
fim de atender aos requisitos das partes interessadas e melhorar a 
lucratividade, competitividade e resiliência da organização em relação ao 
curto e longo prazo (AHI; SEARCY, 2013). 

 

Esses conceitos possuem bases muito similares, porém a SSCM visa integrar 

as premissas básicas do Triple Bottom Line (TBL) no desenvolvimento de estratégias 

aplicadas à gestão da cadeia de suprimentos (SILVA et al., 2013). 

Outro aspecto notoriamente relevante em relação ao entendimento sobre a 

importância da adoção de práticas sustentáveis ao longo da cadeia de suprimentos 

está no conceito de Green Supply Chain Management. Walton et. al (1998) definem 

como a aplicação dos princípios de gestão ambiental a todo o conjunto de atividades 

em todo o ciclo de pedidos do cliente, incluindo design, aquisição, fabricação e 
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montagem, embalagem, logística e distribuição. Para Srivastava (2007) significa 

integrar o pensamento ambiental ao gerenciamento da cadeia de suprimentos, 

incluindo design do produto, seleção e fornecimento de materiais, processos de 

fabricação, entrega do produto aos consumidores e o gerenciamento do fim de vida 

útil do produto após seu uso. Já para Zhu et al. (2005) trata-se de um novo e 

importante modelo para as empresas obterem lucro e objetivos de participação de 

mercado, diminuindo seus riscos e impactos ambientais e, desta forma, aumentando 

sua eficiência ecológica. Segundo Mentzer et al. (2001); Vachon e Klassen (2006); 

Carter e Rogers (2008); Pagell e Wu (2009); Gold et al. (2010), a maneira mais óbvia 

de buscar os objetivos da continuidade na gestão sustentável é investir em um 

“relacionamento a longo prazo” com pelo menos os principais parceiros da cadeia de 

suprimentos. Ao fazer isso, a relação de confiança pode evoluir e estruturas 

semelhantes, como infraestrutura de TI e objetivos comuns, podem ser desenvolvidas. 

O setor de logística está sob pressão crescente porque causa degradação 

ambiental; suas atividades dependem em grande parte de combustíveis fósseis (HE 

et al., 2017; RASHIDI; CULLINANE, 2019), sendo um setor por seus  principais 

stakeholders a adotar alternativas ecológicas em processos de aquisição, 

armazenamento, embalagem e entrega para economizar energia e uso de materiais 

(LAI; WONG, 2012; LAU, 2011). 

Neste contexto, a logística possui um papel relevante no fomento as atividades 

que envolvem o tema de cadeias sustentáveis. Segundo Markley e Davis (2007), a 

logística envolve as atividades para obter os materiais recebidos e distribuir os 

produtos acabados no local apropriado, no tempo desejado e nas quantidades ideais. 

O transporte possui papel de destaque, uma vez que é um dos grandes responsáveis 

pelos diversos impactos ambientais causados pela emissão de (GEE). 

O foco da estratégia corporativa tem sido tradicionalmente aumentar os 

resultados financeiros através da redução de custos e aumento de vendas. Entretanto, 

preocupações crescentes com questões como limitação de recursos, aquecimento 

global, GEE e saúde do consumidor aumentaram a urgência de as empresas 

incorporarem a sustentabilidade em suas estratégias (LEE, 2010).  
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2.2 Matriz de transporte de cargas no Brasil 
 

O desenvolvimento econômico do Brasil está diretamente relacionado à 

produção e ao escoamento de produtos, sejam eles do agronegócio, da mineração ou 

da indústria. Neste contexto, o setor logístico é um dos pilares econômicos do país, 

sendo responsável por 12,3% do Produto Interno Bruto (PIB) (CNT, 2018), além de 

um elemento essencial no que tange à expansão da capacidade produtiva. De acordo 

com dados da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), embora 

o modal ferroviário tenha adquirido espaço nos últimos anos, em 2018 o modal 

rodoviário respondia por mais de 60% de toda a matriz de transportes no país, índice 

notadamente superior se comparado a outros países com dimensões territoriais 

expressivas, conforme ilustrado no gráfico 1: 

  

Fonte: Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, 2018. 

Já de acordo com dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT, 

2018), o segmento rodoviário é responsável por mais de 60% de todas as cargas 

movimentadas no país, com o modal ferroviário respondendo por aproximadamente 

20%, o aquaviário, 13% e o aéreo, 4% (gráfico 2): 

Gráfico 1 – Divisão modal no transporte de carga em países selecionados 
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Fonte: Confederação Nacional do Transporte, 2019. 

De acordo com o Ministério dos Transportes, o Plano Nacional de Logística 

(PNL) prevê importante mudança na composição da malha de transportes brasileira, 

com a maior utilização dos modais ferroviário e hidroviário até 2025, desta forma 

reduzindo a dependência do modal rodoviário, como mostra o gráfico 3: 

Gráfico 3 – Matriz de transportes no Brasil com previsão até 2025 

 

Fonte: Secretaria de Política Nacional de Transportes, 2019. 

Gráfico 2 – Composição da matriz de transporte de cargas no Brasil 
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Segundo este mesmo estudo realizado pela CNT (2019), a alta concentração 

da malha logística brasileira no transporte rodoviário se traduz não somente em 

perdas econômicas e ambientais em função de maiores custos logísticos de 

distribuição e de mais emissões de GEE, mas também em prejuízos gerados pelo 

aumento de riscos de acidentes nas rodovias do país. 

 

2.3 Características do transporte rodoviário no Brasil 
 

O transporte rodoviário é o realizado sobre rodas nas vias de rodagem, 

pavimentadas ou não, para transporte de mercadorias e pessoas, sendo, na maioria 

das vezes, realizado por veículos automotores (ônibus, caminhões, veículos de 

passeio etc.). Como possui, na maioria dos casos, preço de frete superior ao 

transporte hidroviário e ferroviário, é adequado para o transporte de mercadorias de 

alto valor ou perecíveis, produtos acabados ou semiacabados (ROCHA, 2015). 

É o mais expressivo no transporte de cargas no Brasil, atingindo praticamente 

todos os pontos do território nacional, pois desde a década de 1950, com a 

implantação da indústria automobilística e a pavimentação das rodovias, esse modal 

se expandiu de tal forma que hoje é o mais procurado (RIBEIRO; FERREIRA, 2002). 

Este modal se caracteriza como um transporte de “porta a porta”, o que reforça 

a importância da malha rodoviária em sistemas multimodais. O transporte rodoviário 

deveria ser preferencialmente utilizado para transportar cargas de pequeno e médio 

volume a pequenas distâncias, tendo em vista a agilidade e a flexibilidade de sua 

composição, assim como a gama de rotas alternativas proporcionadas pelas rodovias. 

No Brasil, as rodovias federais totalizam 76,4 mil km, dos quais 64,8 mil km são 

pavimentados enquanto 11,6 mil km não são pavimentados (PNL, 2018). 

Segundo a EPL (Empresa de Planejamento e Logística, empresa pública 

vinculada ao Ministério da Infraestrutura), de 2004 a 2013 verifica-se um crescimento 

de aproximadamente 12,7% na malha rodoviária nacional, indicador que pode ser 

considerado pouco expressivo quando comparado a outros indicadores do setor, 

como Produto Interno Bruto (PIB) e a frota total de veículos, cujos índices mais que 

dobraram no mesmo período. 
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A figura 3 ilustra a expressiva composição da malha rodoviária no Brasil, o que 

ajuda a explicar tamanha importância deste modal para a distribuição logística 

nacional: 

 

 

Fonte: Ministério dos Transportes, 2017. 

 

Segundo Guedes (2019), considerando que nossa matriz de transportes é 

preponderantemente rodoviária, e os motivos para a explicação desse fato serem os 

mais diversos possíveis, o Brasil ainda se vê obrigado a ter que utilizar as rodovias 

como principal canal para movimentar mercadorias. Guedes (2019) ainda destaca 

que, apesar de seus vários problemas, tais como roubo de cargas em excesso e o 

elevado número de acidentes, o modal rodoviário consegue operar com certa 

eficiência e cumprir o papel logístico a ele reservado. 

De acordo Colavite e Konishi (2015), embora seja o modal de transporte mais 

utilizado no país, há uma série de causas que afetam a eficiência do transporte 

rodoviário de cargas brasileiro, tais como: desbalanceamento da matriz de 

transportes, legislação e fiscalização inadequadas, deficiência da infraestrutura de 

apoio, insegurança nas vias, entre outras.  

Figura 3 – Malha do transporte rodoviário no Brasil 
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Dados recentes do Ministério da Infraestrutura (2019) mostram que, para 

atender à grande demanda logística interna, o principal modal do país conta com uma 

frota de aproximadamente 1,9 milhões de veículos, dos quais 1,2 milhões pertencem 

a empresas transportadoras, 701 mil a transportadores autônomos e 

aproximadamente 25 mil veículos pertencem a cooperativas, conforme dados do 

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) demonstrados 

no gráfico 4:  

 Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2018. 

 

Dados divulgados pelo Anuário CNT do Transporte (2019) revelam que outro 

aspecto relevante na análise das características do setor rodoviário brasileiro está em 

sua formação, sendo dividida entre empresas transportadoras de cargas, com 

155.923 empresas regularmente cadastradas, seguidas por cooperativas, compostas 

por 348 entidades regularmente inscritas, além de 546.499 transportadores 

autônomos de cargas regularmente inscritos. 

Além das questões acima levantadas, outro ponto relevante no tocante à 

estrutura de transporte rodoviário no Brasil refere-se à idade elevada da frota de 

caminhões que transitam nas estradas brasileiras. Segundo pesquisa realizada pela 

CNT (2019), a idade média da frota de caminhões brasileiras é de 15,2 anos, idade 

superior ao mesmo censo realizado pela própria CNT em 2016, quando a idade média 

alcançava 13,9 anos.  

Esse envelhecimento foi observado tanto na frota de caminhoneiros autônomos 

(que passou de 16,9 anos, em 2016, para 18,4 anos, em 2019) quanto nos veículos 

conduzidos por empregados de frota (de 7,5 anos para 8,6 anos), conforme indicam 

os dados no gráfico 5: 

Gráfico 4 – Número de caminhões registrados no RNTRC 
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Gráfico 5 – Idade média dos veículos rodoviários (RNTRC) 

 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

Os estudos realizados indicam que os transportadores enfrentam dificuldades 

para a aquisição de novos veículos, tanto que 27,4% dos caminhoneiros entrevistados 

destacam a necessidade de financiamentos oficiais a juros mais baixos para a compra 

de veículos entre suas principais reivindicações (CNT, 2019). 

Para Fleury (2011), o Brasil está muito atrasado em termos de controle das 

emissões de CO2. Segundo ele, a frota de caminhões, por exemplo, tem cerca de 2 

milhões de veículos, grande parte com mais de 30 anos de idade e com baixa 

disponibilidade de veículos com motores adequados às novas normas de mercado 

para redução dos gases de escape (Euro 5), além de o programa de renovação da 

frota do governo federal prever a troca dos atuais caminhões por novos, com motores 

mais eficientes, o que não é difícil de ser implementado, e estabelece um limite de 

idade para um caminhão poder circular. 

A necessidade da renovação de frotas de caminhões no Brasil é fonte de 

preocupação expressada pela CNT nos últimos anos, em que uma das principais 

iniciativas está na oferta de taxas de financiamento diferenciada, principalmente ao 
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público de motoristas autônomos, com foco na retirada de circulação dos veículos com 

mais de 20 anos de uso. O principal argumento é que esse tipo de veículo consome 

mais combustível, é mais poluente e apresenta menos segurança para os condutores 

(CNT, 2019). 

 

2.4 A emissão de CO2 e sua relação com o transporte de cargas 
 

De acordo com Dey, LaGuardia e Srinivansan (2011), com bilhões de produtos 

em trânsito todos os dias, o transporte demanda uma grande quantidade de 

combustíveis fósseis. A queima desses combustíveis fósseis causa emissões de GEE, 

como dióxido de carbono (CO2), que podem ter um grande impacto negativo no meio 

ambiente e na saúde individual das pessoas.  

Para garantir que os índices não continuem crescendo a ritmos alarmantes, os 

gerentes de logística devem tomar boas decisões sobre o modo de transporte usado 

para transportar seus produtos. O Fórum Econômico Mundial (2009) estimou que o 

setor de logística e transporte tem uma pegada de carbono de cerca de 2.800 

megatoneladas de CO2. A análise sobre a quantidade de emissões de carbono 

produzida por modal de transporte fornece suporte adicional para que o transporte 

intermodal seja a maneira mais eficiente de enviar mercadorias (WINEBRAKE et al., 

2008). 

Segundo dados da International Energy Agency (IEA) (2019), em 2017 os 

níveis de emissão de dióxido de carbono atingiu cerca de 32.8 bilhões de toneladas. 

Os dados no gráfico 6 mostram que eles cresceram ainda mais rápido em 2018 em 

função do crescimento econômico robusto e da desaceleração na penetração de 

energias renováveis mais do que compensando melhoria na produtividade energética: 
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Gráfico 6 – Emissões de CO2 da combustão de combustível 

 

      Fonte: International Energy Agency, 2019. 
 
 

A geração de eletricidade e a indústria são responsáveis por dois terços das 

emissões de CO2 a nível global (gráfico 7), e foi igualmente responsável por quase 

todo o crescimento global em emissões desde 2010. O terço restante é dividido entre 

o consumo entre da indústria e residências. Neste contexto, o transporte é o 4º maior 

responsável pelas emissões globais de CO2, respondendo por 8% do total. As 

participações no consumo final variam entre países: enquanto o transporte é 

predominante em muitos países situados nas Américas, na Ásia metade das emissões 

deriva da geração de energia e menos de um sexto do transporte. 
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         Fonte: International Energy Agency, 2019, p.11. 
          Nota: gráfico elaborado e traduzido pelo autor. 
  
 

Ribeiro e Kobayashi (2007) ressaltam que o transporte é um dos maiores 

responsáveis pelas emissões de GEE, cuja participação vem aumentando em um 

ritmo mais rápido do que de qualquer outro setor que utiliza energia e, a menos que 

se mudem os padrões atuais de consumo de energia e transporte, espera-se que as 

emissões de CO2 atinjam, em 2030, níveis 80% acima dos atuais. O transporte 

também causa outros efeitos nocivos nos aspectos, como a qualidade do ar local, 

ruído e vibração e acidentes (MCKINNON, 2010). 

 De acordo com Fleury (2011), se o governo brasileiro investisse mais recursos 

em infraestrutura necessária para os modais menos poluentes, contribuiria para a 

redução das emissões danosas ao meio ambiente. Caso houvesse, por exemplo, uma 

predominância da cabotagem e uma redução no uso de rodovias, como na matriz 

chinesa, o Brasil reduziria em 54% as emissões no setor de transportes. Já o 

investimento em dutos e ferrovias, como na Rússia, levaria à redução de 69% nas 

emissões brasileiras de CO2. Por fim, uma pequena redução no uso das rodovias com 

o benefício da cabotagem, como na União Europeia, provocaria queda de 22% nas 

emissões. Levando em consideração a matriz de transportes nacional, o modal 

rodoviário é o maior poluidor no Brasil (FLEURY, 2011). Esse nível de poluição varia 

grandemente entre os diversos agentes do setor, particularmente entre os grandes 

operadores e os proprietários individuais de vetores de transporte.  

Gráfico 7 – Emissões mundiais de CO2 por combustíveis fósseis por setor em 2017 
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Com base nos dados do SEEG1 (2018), tomando como referência o ano de 

2016, nota-se um equilíbrio entre as emissões oriundas do transporte de cargas e de 

passageiros (cada um com 50% do total). No que se refere à desagregação das 

emissões por categoria de veículos, destacam-se os caminhões (41%) e os 

automóveis (32%), como mostra a figura 4: 

 

 
  

  

Fonte: SEEG, 2018. 

 

Comparando com o nível global, ao observarmos especificamente o setor de 

transportes, é possível notar que o consumo de energia e consequentemente a 

emissão de GEE estão concentrados majoritariamente no modal rodoviário, com mais 

 
1 O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) é uma 
iniciativa do Observatório do Clima que compreende a produção de estimativas anuais das emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) no Brasil, documentos analíticos sobre a evolução das emissões e um 
portal na internet para disponibilização de forma simples e clara dos métodos e dados do sistema. 
Fonte: http://seeg.eco.br/ 

Figura 4 – Diagrama de Sankey das emissões de GEE dos transportes em 2016 
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de 90% do volume de emissões, seguido pelo modal aéreo, com 6%, e os modais 

marítimo e ferroviário com 2% cada (gráfico 8): 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fonte: International Energy Agency, 2019, p. 9. 
 Nota: gráfico elaborado e traduzido pelo autor. 

 
 Neste contexto, o setor de transportes destaca-se como um dos setores mais 

relevantes para o controle e mitigação de GEE. Ao analisarmos o comportamento 

sobre a emissão de CO2 entre países, nota-se que o consumo de energia bem como 

as emissões de CO2 variam muito em função das particularidades de cada região 

como clima, PIB, estrutura viária, acesso ao mar e hábitos locais, como exemplo o uso 

mais ou menos intensivo de carros particulares, transporte coletivo ou bicicleta, o que 

pode contribuir para uma variação expressiva nos níveis de emissão de CO2. 

 No caso do Brasil, o fato de ter uma economia ainda refém de uma matriz de 

transportes desbalanceada, na qual o modal rodoviário, o mais poluente, predomina 

sobre os demais modais existentes. Além da falta de infraestrutura, o país sofre com 

a péssima qualidade das rodovias, a escassez de uma malha ferroviária que consiga 

atender às necessidades de escoamento de diversos setores, sobretudo o 

agronegócio, além de problemas estruturais em portos e aeroportos, o que torna mais 

complicada a movimentação das mercadorias e contribui para o aumento das 

emissões. A elevada idade da frota nacional de caminhões, impulsionada por motores 

antiquados e combustíveis ainda com altos níveis de enxofre, é outro agravante para 

o Brasil. Além de interferir na velocidade e na consistência de entrega, a idade 

Gráfico 8 – Participação do consumo de energia por modal de transporte em 2014 
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avançada dos veículos influencia, de forma relevante, os níveis de emissões 

(FLEURY, 2011). 

 Segundo Fleury (2011), o somatório desses fatores vem trazendo impactos 

reais nas emissões de GEE no Brasil nos últimos anos. Como ilustrado no gráfico 9, 

dados do WRI (World Resources Institute) mostram que, entre 1990 e 2005, o país 

registrou um aumento de 70% no volume de gases lançados na atmosfera e 

originados da atividade de transporte, muito acima do crescimento médio mundial no 

mesmo período, de 35%: 

 

Gráfico 9 – Emissões de CO2 no transporte – Crescimento acumulado – base 1990 

 
Fonte: WRI, 2011. 
 
 

 Nos últimos anos, mesmo com uma série de ações relevantes como a inserção 

do programa Probiodiesel2 e o Programa Nacional de Óleo de Palma3 e outras 

tecnologias limpas (FLEURY, 2011), além de incentivos como a renovação da frota 

rodoviária, este modal ainda possui uma enorme relevância ao analisarmos o total de 

emissões de CO2 no país, pelo menos até o ano de 2018, como mostram os dados 

coletados pelo Ministério das Minas e Energia (gráficos 10 e 11):  

 
2 Programa criado em 2002 pelo Governo Federal com os objetivos de reduzir a dependência do 
petróleo; expandir os mercados das oleaginosas, impulsionar a demanda por combustíveis alternativos 
e reduzir a emissão de gases poluentes, visando atender as regras do Protocolo de Kioto, do qual o 
Brasil é signatário. 
3 Programa lançado em 2010 pelo Governo Federal com o objetivo de tornar o Brasil o maior produtor 
mundial desse vegetal nos próximos anos, garantindo o suprimento de combustível renovável. 
Fonte: https://www.biodieselbr.com/ 
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Gráfico 10 – Emissões CO2 por setor econômico entre 2017 e 2018 

 

Fonte: Balanço Energético Nacional – MME, 2019. 

 

 

Gráfico 11 – % das emissões de CO2 por modal de transporte entre 2017 e 2018 

 

Fonte: Balanço Energético Nacional – MME, 2019. 

 

Já em 2019, segundo dados do SEEG – Sistema de Estimativas de Emissões 

e Remoções de Gases de Efeito Estufa (2020), as emissões dos transportes (196,5 

milhões de toneladas de CO2e) mantiveram-se praticamente estáveis, tendo uma 

elevação de apenas 1% quando comparadas às de 2018. Essas emissões são 

geradas pelo uso de combustíveis em veículos de carga ou de passageiros, como 

caminhões, automóveis, ônibus ou aeronaves. Caminhões e automóveis são as duas 
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principais fontes emissoras nos transportes, responsáveis por, respectivamente, 40% 

e 31% dos GEE emitidos nessa atividade em 2019. O ligeiro aumento se deve, 

principalmente, a um aumento no consumo de diesel no transporte de carga 

(caminhões).  

É possível notar pelo gráfico 12 que a atividade de transportes teve seu pico de 

emissão em 2014 e, desde então, tem apresentado níveis de carbono 

consideravelmente menores. Isso se deve, em grande parte, à desaceleração 

econômica enfrentada pelo país nos últimos anos, com recessão econômica em 2015 

e 2016, seguido de crescimento em menos de 1,5% ao ano desde então. Isso fez com 

que a intensidade de movimentação de cargas e pessoas fosse menor e, 

consequentemente, houvesse menor consumo e, portanto, queima de combustíveis. 

No entanto, para além da crise na economia, esse subsetor tem reduzido uma parcela 

de suas emissões devido ao maior uso de biocombustíveis (biodiesel e etanol), que, 

por serem provenientes de fontes renováveis, são considerados neutros em carbono 

(SEEG, 2020). 

 

 

             Fonte: SEEG (2020) 
 

Gráfico 12 – Série histórica (1970-2019) de emissões de CO2e (t) por 
atividades do setor de energia 
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Como mostra o gráfico 13, 2019 foi o ano da série histórica em que se registrou 

o maior consumo tanto de biodiesel quanto de etanol – plenamente recuperado da 

crise de produção que atravessou no início da década de 2010 –, o que barrou uma 

maior elevação das emissões em transportes (SEEG, 2020). 

 

 

 

Fonte: SEEG (2020) 

 O gráfico 14 ilustra que, comparado aos modais ferroviário e hidroviário, o 

consumo de energia e as emissões de CO2 por quantidade de carga transportada 

(tep/tku e gCO2/tku4) são mais elevados para o modo rodoviário: 

 

 
4 Tonelada-quilômetro útil (tku) é uma unidade de produção de transporte de carga que representa o 
deslocamento de uma tonelada de carga (sem contar a massa do veículo) na distância de um 
quilômetro. Fonte: http://portal.antaq.gov.br/ 

Gráfico 13 – Série histórica (1970-2019) do consumo energético (mil tep1) de 
combustíveis na atividade de transporte 
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Fonte: SEEG (2018) 

Nota-se, portanto, que a transferência modal no transporte regional de cargas 

do modo rodoviário para modos menos intensivos em energia pode ter um papel 

importante na mitigação de emissões de GEE. Nesse sentido, o Plano Nacional de 

Logística (PNL), em elaboração pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), 

poderá apontar caminhos para um maior equilíbrio entre os modos de transporte na 

matriz brasileira e, consequentemente, para uma expressiva redução de emissões de 

GEE nessa atividade (SEEG, 2018). 

 

2.5 Características do transporte sustentável 
 

Embora ainda não exista uma definição universalmente reconhecida para o 

termo “transporte sustentável”, segundo a ONU, o transporte sustentável é a 

prestação de serviços e infraestrutura para a mobilidade de pessoas e bens, 

promovendo o desenvolvimento econômico e social para beneficiar as gerações 

Gráfico 14  – Emissão específica de CO2 por modo de transporte de carga no Brasil 
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atuais e futuras – de uma maneira que seja segura, acessível, eficiente e resiliente, 

minimizando o carbono e outras emissões e impactos ambientais (UNITED NATIONS, 

2016). 

Segundo Gudmundsson (2004), o transporte sustentável é aquele que satisfaz 

as necessidades atuais de transporte sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de atender a essas necessidades, não coloca em risco a saúde pública ou os 

ecossistemas e, ao mesmo tempo, atende às necessidades de acesso consistentes 

com o uso de recursos renováveis abaixo de suas taxas de regeneração e o uso de 

recursos não renováveis abaixo das taxas de desenvolvimento de substitutos 

renováveis.  

Gudmundsson (2004) ainda ressalta que outras dimensões da sustentabilidade 

exploradas pelo Centro Canadense de Transportes Sustentáveis e pelo Grupo de 

Peritos em Transporte e Meio Ambiente da Comissão Europeia trazem uma definição 

abrangente de um sistema de transporte sustentável como aquele que permite que as 

necessidades básicas de acesso e desenvolvimento de indivíduos, empresas e 

sociedades sejam atendidas com segurança e de maneira consistente com a saúde 

humana e do ecossistema e promove a equidade dentro e entre gerações sucessivas. 

Além disso, é acessível, opera de maneira justa e eficiente, oferece opções de modo 

de transporte e suporta uma economia competitiva, bem como um desenvolvimento 

regional equilibrado; limita as emissões e os resíduos dentro da capacidade do planeta 

de absorvê-los; utiliza recursos renováveis iguais ou inferiores às taxas de geração e 

utiliza recursos não renováveis iguais ou inferiores às taxas de desenvolvimento de 

substitutos renováveis, minimizando o impacto no uso da terra e a geração de ruído 

no meio ambiente. 

Neste contexto, Gudmundsson (2004) ressalta que o transporte sustentável 

gera impactos significantes nos três pilares que compõem o conceito de Triple Bottom 

Line, ou seja, há que se analisar tanto os impactos ambientais como econômicos e 

sociais no que se refere às políticas e ações que afetem o desempenho da logística 

de transportes. A tabela 1 ilustra tais impactos: 
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Fonte: elaboração do autor adaptado de Gudmundsson (2004). 

 

 Já na visão de Litman e Burwell (2006), até recentemente, a maioria dos 

economistas supunha que quaisquer que sejam seus custos sociais e ambientais, o 

aumento da mobilidade fornece benefícios econômicos líquidos. Porém, pesquisas de 

Boarnet (1997); Helling (1997), indicam que, além de um nível ideal, o aumento do 

deslocamento de veículos a motor pode ter impactos econômicos negativos em geral, 

porque a produtividade marginal do aumento do deslocamento está em declínio e o 

uso de veículos impõe custos externos que podem compensar os ganhos econômicos 

diretos. Isso implica que o planejamento da sustentabilidade nem sempre exige trocas 

entre objetivos econômicos, sociais e ambientais, mas uma questão de encontrar 

estratégias que ajudem a alcançar todos esses objetivos a longo prazo, aumentando 

a eficiência do sistema de transporte. 

 Litman e Burwell (2006) ilustram os impactos do transporte na sustentabilidade 

seguindo o mesmo conceito de Gudmundsson (2004), porém, agregando outros 

atributos conforme ilustrado na tabela 2: 

 

 

 

Fonte: elaboração do autor adaptado de Litman e Burwell (2006). 
 

Tabela 1 – Impactos do transporte sustentável no Triple Bottom Line 

Tabela 2 – Impactos do transporte na sustentabilidade 
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Neste contexto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), criados 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 e compostos por um conjunto 

de 17 práticas a serem adotadas pelos países membros para fomentar o 

desenvolvimento sustentável no mundo (figura 5), têm no transporte sustentável um 

papel fundamental no progresso global na redução das emissões de GEE em que 

iniciativas relevantes não podem ser realizadas sem ação decisiva no transporte 

sustentável e cujos países não podem fornecer segurança alimentar ou assistência 

médica sem fornecer sistemas de transporte confiáveis e sustentáveis para sustentar 

esses avanços. 

Figura 5 – Objetivos de desenvolvimento sustentável 

 

            Fonte: Organização das Nações Unidas, 2016. 

 

O transporte sustentável é fundamental para avançar na concretização da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e alcançar os 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável, apoiando o crescimento inclusivo, a criação de 

empregos, a redução da pobreza, o acesso a mercados, o empoderamento feminino. 

É também essencial para os esforços no combate a mudanças climáticas, a redução 

da poluição do ar e a melhora na segurança rodoviária (UNITED NATIONS, 2016). 

As operações de logística dependem principalmente do movimento de 

transporte (KHAN et al., 2018), que é amplamente responsável pelas emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera (DEKKER et al., 2012; MARIANO et al., 

2017; ZAMAN; SHAMSUDDIN, 2017). Como o transporte é um dos principais 
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contribuintes para a poluição do ar, alcançar economias de escala no transporte 

contribuirá para uma logística ecológica e potencialmente mais eficiente (MITRA; 

DATTA, 2014). Por exemplo, a otimização de rotas e a melhor utilização de veículos 

reduz o impacto ambiental das empresas de logística como resultado da redução do 

consumo de recursos (ou seja, energia ou combustível) e, consequentemente, as 

emissões de carbono (HE et al., 2017; TACKEN; RODRIGUES; MASON, 2014). Além 

disso, o fornecimento de infraestrutura eficiente de comércio e transporte desempenha 

um papel considerável no apoio às empresas em seus esforços para contribuir para o 

desenvolvimento sustentável (YU; WANG; HO, 2016). Neste contexto, a conectividade 

logística e a seleção razoável e científica de centros logísticos ajudarão as empresas 

a atingir suas metas ambientais (ou seja, reduzir as emissões de GEE e o consumo 

de energia), proporcionando prazos mais curtos, menos congestionamentos e maior 

movimentação de mercadorias (HE et al., 2017; YU; WANG; HO, 2016). 

 Muitas estratégias foram propostas para transformar o transporte mais 

sustentável, incluindo planejamento, gerenciamento e mudanças técnicas. As 

escolhas são apresentadas através de uma série de opções criadas pelas áreas de 

sustentabilidade das empresas comprometidas com o tema ou por entidades 

especialmente focadas em implementar projetos que tenham aderência ao tema. De 

acordo com Litman e Burwell (2006), a maioria das pesquisas indica que uma 

combinação de estratégias é necessária para alcançar as metas de sustentabilidade. 

As soluções "sem arrependimentos" ajudam a obter uma combinação de objetivos 

econômicos, ambientais e sociais e, portanto, podem ser implementadas 

independentemente da incerteza sobre o valor atribuído às questões ambientais e 

sociais. A tabela 3 resume as metas e objetivos do transporte sustentável, os objetivos 

de transporte recomendados pelos especialistas e as soluções propostas para 

alcançar esses objetivos: 
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 Fonte: elaboração do autor adaptado de Litman e Burwell (2006). 

 

Litman e Burwell (2006) exploram a existência de duas perspectivas básicas de 

resolução de problemas de sustentabilidade, uma denominada “reducionista", cuja 

abordagem considera a sustentabilidade um conjunto restrito de problemas individuais 

que pode utilizar o planejamento de transporte existente, no qual especialistas 

classificam problemas e soluções. Isso pressupõe que volumes crescentes de viagens 

possam continuar, desde que os objetivos críticos de sustentabilidade sejam 

abordados na tipologia do veículo. Uma outra perspectiva, chamada de "abrangente", 

assume que a sustentabilidade é um amplo conjunto de problemas que não podem 

ser resolvidos usando práticas de tomada de decisão de transporte existentes, o que 

permite soluções para um problema que exacerba outros. Essa perspectiva sugere 

que a sustentabilidade requer uma redução no volume total de viagens como forma 

de reduzir os impactos ao meio ambiente. 

Tabela 3 – Soluções em transportes sustentáveis 

Meta de Sustentabilidade Impacto Ambiental Impacto Econômico Impacto Social

Reduzir a mudança climática
Reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa

Normas CAFE, inserção

de impostos, TDM, combustível

alternativo

Preservar habitat de vida selvagem
Reduzir a superfície

impermeável

Reduzir os padrões de 

capacidade de

estacionamentos e rodovias

Projetar estradas para

minimizar os impactos

em habitats

Reduzir a poluição
Reduzir as emissões nocivas do

ar e da água do veículo

Padronizar os níveis de

emissão de gases de efeito

estufa

Reduzir lesões Reduzir acidentes de trânsito
Prevenção e proteção contra

acidentes de trânsito

Reduzir a exposição à poluição
Controles de critérios de

emissão de gases

Padronizar os níveis de

emissão de gases de efeito

estufa

Combustíveis alternativos

Fomento ao exercício físico Aumento do transporte ativo

Melhorar as condições de 

caminhada e ciclismo, acalmar

o tráfego, incentivar o 

transporte não motorizado

Bem-estar econômico Mobilidade do consumidor

Garantir serviços de transporte

adequados, oferecer opções

de mobilidade, reduzir

congestionamentos e barreiras

no tráfego

Capacidade rodoviária

adequada, serviços de

transporte público, melhorias

para caminhada e ciclismo

Melhorar a mobilidade

nos bairros

Planejamento de ruas não

tradicionais, planejamento de

pedestres / ciclistas

Melhorar o domínio público

através de melhorias nas ruas

Planejamento de pedestres, 

recursos habitáveis de design

da comunidade

Integridade

Ecológica

Saúde Humana

Bem-estar social
Coesão e habitabilidade da

comunidade



47 
 

A maioria dos planos de transporte sustentável realmente emprega uma 

combinação dessas abordagens, incluindo melhores opções de viagens, preços e 

incentivos para fomentar mais escolhas de viagem eficientes, iniciativas que reduzem 

a necessidade de viajar e o apoio a modos alternativos e melhorias técnicas nos 

veículos a motor usados no transporte principalmente de cargas (LITMAN; BURWELL, 

2006). 

Seguindo a importância da análise do transporte sustentável na cadeia de 

suprimentos, um dos conceitos mais relevantes que abrigam este tema refere-se ao 

que os estudiosos chamam de “logística verde”. Dado o aumento global da produção 

e movimento internacional de mercadorias entre países, as questões ambientais 

tornaram-se grandes preocupações para as empresas de logística (RASHIDI; 

CULLINANE, 2019). A logística verde surgiu como um conceito que inclui um conjunto 

de atividades ecológicas, minimizando o impacto ambiental total das empresas que 

possuem operações logísticas (WU; DUNN, 1995), fornecendo proteção e 

sustentabilidade ambiental (REHMAN KHAN et al., 2018). A logística verde estuda 

meios de planejar e diminuir impactos ambientais da logística comum (GOTO, 2012). 

Já para Quiumento (2011), o principal objetivo da logística verde é coordenar as 

atividades dentro de uma cadeia de suprimentos de tal forma que as necessidades 

dos beneficiários sejam atendidas com o “menor custo” para o meio ambiente. É um 

componente dela o princípio da logística reversa. 

Outros autores associam a logística verde a iniciativas verdes para reduzir o 

impacto ambiental dos serviços de transporte e logística, como Klassen e McLaughlin 

(1996), que as definem como o conjunto de ações e decisões necessárias para mitigar 

os impactos negativos no meio ambiente decorrentes das atividades desenvolvidas 

por uma empresa. De acordo com Zhu et al. (2007), a magnitude das iniciativas verdes 

depende do tipo e do escopo das ações adotadas pelas empresas participantes dos 

processos da cadeia de suprimentos. 

Por ter um papel de extrema relevância na atividade logística e ter uma 

influência marcante no meio ambiente, o transporte de cargas é um dos principais 

componentes da logística verde (WANG, 2013). Já para Tao (2008), o transporte 

logístico verde tem como objetivo reduzir o consumo de energia e a poluição no 

transporte bem como o descarte de materiais através de projetos eficazes. 

Para Wang (2013), existem uma série de práticas sustentáveis que amparam 

os objetivos do transporte verde, tais como:  
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• Escolha do modal: transporte multimodal para a entrega de produtos, 

reduzindo custos de transporte e a emissão de CO2 no meio ambiente; 

• Consolidação de carga: a criação de centros de distribuição como boa prática 

para integrar as operações da empresa com a de seus fornecedores e clientes; 

• Veículos limpos/combustível eficiente: programas de manutenção adequados 

são importantes para ajudar a manter os veículos em condições seguras e eficientes 

para controlar e reduzir a poluição ao meio ambiente; 

• Reutilização de paletes e contêineres: além de reduzir o desperdício, desta 

forma, protegendo os recursos naturais; 

• Padronização do tamanho do caminhão: um processo robusto de 

padronização ajuda a empresa a planejar e otimizar o transporte de mercadorias, seja 

em relação ao tipo de produto a ser transportado, seja em relação a demais condições 

como trajeto do veículo e localidade de entrega. 

 

Para Ribeiro e Kobayashi (2007), a adoção de combustíveis alternativos como 

o gás natural, biocombustíveis, eletricidade e hidrogênio, em combinação com 

melhores tecnologias convencionais e avançadas, pode de certa forma contribuir para 

redução de GEE, uma vez que se espera que o petróleo continue dominando o uso 

de energia de transporte e que tais emissões continuarão a aumentar. Segundo os 

autores, esse cenário mudará caso haja alguma intervenção importante nos meios de 

transporte, seja no modal rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário. Em todos os 

casos, a redução do volume de carga a ser transportada já é uma maneira efetiva de 

diminuir o consumo de energia e emissão de CO2. 

Para Rodrigue, Slack e Comtois (2013), uma maneira de fomentar práticas 

sustentáveis na cadeia de transporte é adotar e afirmar a existência de uma 

programação de transporte eficaz, que possa garantir uma melhor utilização da frota 

existente, bem como das mercadorias armazenadas. A estratégia de troca de modal 

de transportes pode ser utilizada como um sistema de informação dinâmica que ajuda 

os planejadores das rotas a optar por meios intermodais e serviços com menor 

impacto ambiental (RODRIGUE; SLACK; COMTOIS, 2013). 

Rodrigue, Slack e Comtois (2013) também afirmam que, periodicamente, as 

empresas devem implementar processos de avaliação de seus fornecedores visando 

a análise de fatores importantes que estão relacionados às questões ambientais e 

energéticas. Em algumas situações, após a aplicação desses processos de avaliação, 
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será possível visualizar que a melhor estratégia para a empresa é a mudança de 

fornecedor, como no caso de empresas que operam com transporte de cargas, a troca 

de operadores de transporte, pois apesar de um determinado fornecedor oferecer um 

custo mais baixo quando comparado a outros fornecedores, surgem restrições que 

inviabilizam esta opção como níveis de serviço insatisfatórios ou restrições em relação 

a aspectos legais e ambientais (RODRIGUE; SLACK; COMTOIS, 2013). 

 

2.6 Iniciativas e práticas sustentáveis no transporte rodoviário brasileiro 
 

 De acordo com Bartholomeu, Péra e Caixeta-Filho (2015), embora estimar a 

redução das emissões de GEE a partir de uma melhor gestão estratégica seja 

extremamente difícil, é possível adotar iniciativas a partir de uma série de 

possibilidades que já vêm sendo desenvolvidas por agentes ligados ao transporte 

rodoviário de cargas ou iniciativas que já estão disponíveis no mercado, com o objetivo 

principal de reduzir tais emissões. 

 Na opinião de Bartholomeu, Péra e Caixeta-Filho (2015), o mais interessante 

é que as opções consideradas acabam trazendo benefícios econômicos, ao aumentar 

a eficiência e a produtividade do transporte, reduzir a dependência energética e o 

consumo relativo de combustível. Muitas dessas medidas também apresentam 

impactos positivos sobre a segurança das viagens, reduzindo o risco de acidentes. 

Para reduzir as emissões de GEE no processo de transporte, as empresas têm 

adotado práticas sustentáveis, como melhorias nas rotas de seus veículos, 

consequentemente melhorando sua eficiência, além do uso de 3PLs (third- party 

logistics) para a distribuição de produtos (LI; SU; MA, 2017). 

Já para a IEA (2019), o uso de novas tecnologias como a utilização de motores 

avançados projetados para uso de combustíveis alternativos, a redução do peso de 

implementos, além da melhoria na aerodinâmica em caminhões novos podem tornar 

esses veículos até 40% mais eficientes até 2030, contribuindo, desta forma, de 

maneira decisiva para a redução de emissões.  

Para Bartholomeu, Péra e Caixeta-Filho (2015), além da adoção de tecnologias 

mais avançadas e estratégias logísticas voltadas à otimização de fluxos e ao uso da 

capacidade, é fundamental a participação de motoristas e transportadoras para 

potencializar a redução do consumo de combustível, sendo de extrema importância  

motoristas bem treinados e preparados e a definição de metas ou indicadores para 



50 
 

ganhos de eficiência, inclusive com planos de incentivo financeiro em caso do 

cumprimento de objetivos voltados a práticas de eficiência energética no uso de 

caminhões. 

Dentre as diversas práticas já existentes no que se refere à redução das 

emissões de GEE, a substituição de combustível como o biodiesel em detrimento ao 

diesel convencional é uma das alternativas mais adotadas por transportadoras, 

cooperativas e transportadores autônomos. Ainda, de acordo com Bartholomeu, Péra 

e Caixeta-Filho (2015), existe uma série de estudos relacionados à utilização de 

biodiesel, em diferentes proporções junto ao diesel (B5, B20, B80, B100), buscando 

avaliar os impactos na eficiência do transporte (níveis de consumo), na manutenção 

do equipamento (estabilidade, corrosividade, formação de biodepósitos etc.) e no 

meio ambiente (emissões de gases). 

 A redução das emissões no transporte rodoviário continua dependendo de uma 

série de ações tanto no nível governamental quanto pela iniciativa privada, sendo o 

conjunto de esforços um elo fundamental para o cumprimento dos compromissos 

ambientais que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional no Acordo de 

Paris em 2015. Hijjar (2011) destaca o papel governamental em prol da 

sustentabilidade logística (figura 6): 

 

Figura 6 – Papel do governo em prol da sustentabilidade ambiental na logística 

 

Fonte: Hijjar, 2011. 
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 Em relação ao meio empresarial, Guedes (2019) destaca uma série de práticas 

relevantes a serem adotadas que, em contrapartida, podem contribuir para o fomento 

de ações de sustentabilidade no transporte rodoviário, contribuindo, assim, com o 

cumprimento dos objetivos de sustentabilidade de uma organização: 

a) Adequar as políticas empresariais às políticas ambientais já existentes, 

quando possível, adiantar-se a elas e atender às exigências dos seus clientes nesse 

“mister”; 

b) Aumentar os níveis de eficiência em todos os processos operacionais, 

melhorando a produtividade dos equipamentos operados direta ou indiretamente nas 

atividades de transporte e instituir índices de medição correspondentes às emissões 

de gases de efeito estufa (GEE), inclusive com a realização de inventários e 

respectivas auditorias independentes; 

c) Desenvolver novas práticas e procedimentos operacionais que tenham como 

principal objetivo a diminuição dos níveis de poluição em quaisquer atividades da 

empresa; 

 d) Estimular todos os seus fornecedores, notadamente os prestadores de 

serviços de transporte, a: (i) observar corretamente a política ambiental estabelecida, 

respeitando as normas e os procedimentos instituídos; (ii) adotar as melhores práticas 

operacionais que, entre outras exigências, devem contemplar o aumento de 

produtividade e maior eficiência energética.  

 Guedes (2019) ainda sugere a adoção de “softwares” de roteirização, visando 

criar viagens com distâncias menores e que consumam menos combustíveis ou que 

aproveitem melhor a capacidade dos equipamentos de transporte; b) equipamentos 

que transportem maiores volumes; c) redução da idade média da frota e utilização de 

equipamentos de transporte que consumam e poluam menos; d) vistorias veiculares 

periódicas como forma de se impedir a circulação de veículos fora dos padrões 

aceitáveis de emissão de CO2; e) treinamento de direção defensiva e mais econômica 

etc.; f) certificações ISO, notadamente a 14.001; g)  programas de treinamento e 

sensibilização junto às empresas subcontratadas e aos motoristas, da frota própria ou 

de terceiros; h) reuniões de “sensibilização”, estímulo e incentivo para que todos os 

motoristas participem ativamente do programa de sustentabilidade, com 

reconhecimento, através de premiações, os melhores fornecedores da empresa, 

tendo a sustentabilidade como item fundamental de medição. 
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 Além disso, Guedes (2019) ressalta que uma das mensagens que mais causam 

impactos positivos é a indicação clara de que, as medidas de combate à poluição 

estão, diretamente, vinculadas à diminuição de custos, reforçando a mensagem que 

o melhor aproveitamento dos equipamentos de transporte, também diminui custos 

operacionais, cujo grande objetivo é aumentar a produtividade dos equipamentos de 

transporte, desta forma rodando e transportando mais, e consequentemente 

consumindo menos. 

  

2.7 Mapeamento literário com as principais iniciativas e boas práticas 
relacionadas a redução e compensação de CO2 

 

Buscando responder a um dos objetivos específicos deste estudo, foram 

realizadas diversas pesquisas em bases de dados acadêmicos a fim de se realizar o 

mapeamento literário com iniciativas e práticas sustentáveis relacionadas a redução 

e compensação de CO2 no transporte de cargas. O pesquisador buscou por 

publicações, artigos acadêmicos e outros documentos, que explorassem iniciativas 

sustentáveis, baseados em exemplos práticos de empresas no Brasil, com foco na 

logística de transportes. Para aprofundamento da pesquisa, foram utilizadas como 

filtros, nos idiomas português e inglês, palavras-chave como: “Boas Práticas em 

Sustentabilidade no Transporte Rodoviário Brasileiro”, “Iniciativas Corporativas em 

Sustentabilidade no Transporte Rodoviário Brasileiro”, “Programas de Redução e 

Compensação de CO2 em transporte de cargas no Brasil”, para o idioma português, e 

no idioma inglês, buscas como: “Good Practices in Sustainability in Brazilian Road 

Transport”, “Corporate Initiatives in Sustainability in Brazilian Road Transport”, “CO2 

Reduction and Compensation Programs in Cargo Transportation in Brazil”, entre 

outras. 

O pesquisador utilizou as palavras-chave acima nas bases de dados EBSCO, 

Web of Science, Google Acadêmico e Science Direct, além de teses e dissertações 

da FGV, especificando nas consultas práticas sustentáveis que abrangessem 

exemplos práticos de programas de redução e compensação de CO2 no transporte 

rodoviário de empresas pertencentes a diversos setores econômicos no Brasil. Após 

diversas pesquisas, foram encontrados somente casos isolados sem informações 

detalhadas para o entendimento do que foi realizado até o momento por empresas 

brasileiras, como identificado nos artigos de Bartholomeu, Péra e Caixeta-Filho 
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(2016); Evangelista, Colicchia e Creazza (2017), e Neutzling et al. (2018). Um caso 

identificado como aderente ao mapeamento literário foi de Carvalho e Barbieri (2013), 

que exploraram inovações socioambientais em cadeia de suprimento utilizando uma 

empresa de cosméticos no estudo de caso. 

 Como resultado deste mapeamento literário destaca-se o Programa de 

Logística Verde Brasil (PLVB), uma iniciativa estratégica de um grupo de empresas 

privadas (denominadas empresas-membros) que reflete o compromisso com sua 

responsabilidade socioambiental. O PLVB busca capturar, integrar, consolidar e 

aplicar conhecimentos com o objetivo de reduzir a intensidade das emissões de GEE, 

em particular o dióxido de carbono (CO2), dos poluentes atmosféricos e melhorar a 

eficiência logística e do transporte de carga no Brasil. O PLVB trabalha com o 

desenvolvimento progressivo de um programa nacional de sustentabilidade logística 

que dará autonomia e treinará embarcadores, operadores de transporte, prestadores 

de serviços logísticos e todos os agentes que apoiem e/ou atuem nestas atividades. 

 Criado com o intuito de promover a transformação da logística em busca da 

eficiência e da sustentabilidade por parte de empresas líderes que atuam em diversos 

mercados no Brasil, o PLVB tem reforçado seu compromisso com a responsabilidade 

socioambiental corporativa capturando, integrando, consolidando e aplicando 

conhecimentos com o objetivo inicial de reduzir o consumo de energia, as emissões 

de GEE e de poluentes atmosféricos, e, principalmente, aprimorar a eficiência da 

logística e do transporte de carga no Brasil (PLVB, 2019). 

 Além disso, o PLVB é um programa liderado por embarcadores, prestadores 

de serviços logísticos e operadores de transporte, sendo desenvolvido com a 

cooperação da academia, possuindo também uma abordagem multimodal (modos: 

rodoviário, ferroviário, navegação interior, marítimo – longo curso e cabotagem, aéreo, 

dutoviário, centros de transbordo e armazéns). 

Dados fornecidos pelo Guia de Excelência em Sustentabilidade do Programa 

de Logística Verde Brasil (PLVB) relativos ao ano de 2019, tendo como base ao menos 

19 boas práticas apresentadas neste estudo, revela que tais práticas sustentáveis são 

adotadas por diversos setores econômicos como agronegócio, bens de consumo, 

químico e transportes, apresentando resultados significativos quanto a uma redução 

satisfatória do consumo de energia, da emissão de GEE e de poluentes atmosféricos, 

sem comprometer custos operacionais e nível de serviço.   
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O quadro 1 ilustra essas iniciativas desenvolvidas por empresas-membros do 

Programa de Logística Verde Brasil (PLVB): 

Fonte: elaborado pelo próprio autor com base no Guia de Excelência em Sustentabilidade – 

PLVB (2019). 

Empresa Iniciativa Principais Resultados

BYD Utilização de sistemas de propulsão alternativos

O uso das empilhadeiras elétricas evitou a emissão 

de 60 toneladas de CO2 no período de 2015 a 2018, 

transportando 345.249 toneladas de materiais

Cargo Modal Transportes Promoção de melhoria da aerodinâmica dos veículos

Redução de até 10% no uso de caminhões Scania R-

450 6X2, aumento da eficiência energética, 

diminuindo custos e emissão de poluentes na 

atmosfera, além da redução de 16% nos custos de 

manutenção

Clariant
Utilização de fontes de energias mais limpas no 

transporte entre fábricas

Redução na emissão de CO2 na ordem de 88,5% 

quando analisado o período de um ano (2018)

Coopercarga

Realização do teste de opacidade nos veículos como 

forma de balizar a necessidade de realizar a boa 

prática de manutenção preventiva dos caminhões

Redução da emissão de poluentes atmosféricos, 

redução do consumo de combustível e em gastos 

com manutenção do caminhões da frota

Dow
Realização de transferência do transporte de carga 

para modos mais limpos (Transferência Modal)

Em 4 meses de operação, obteve-se uma redução de 

emissão de 380 toneladas de CO2. Estima-se que a 

Dow consiga alcançar uma redução de emis- são de 

1.500 toneladas de CO2

por ano através desta iniciativa

Ebmac® Transportes e Logística

Renovação e modernização da frota com a utilização 

de sistemas de informação para o rastreamento e 

acompanhamento da frota e o treinamento dos 

motoristas (eco-driving)

27% de economia no consumo de combustível e 

27% na emissão de CO2

Ghelere Transportes

Otimização da ocupação do veículo, pneus de baixa 

resistência ao rolamento, utili- zação de aditivos para 

melhorar a eficiência energética dos combustíveis e 

utilização de sistemas de informa- ção para 

rastreamento e acompanhamento da frota.

Redução de mais de 3% no consumo de óleo diesel 

na frota

Heineken / Dinon / Mercedes Benz

Renovação e modernização da frota com utilização de 

sistemas de informação para rastreamento e 

acompanhamento da frota, promoção de melhoria da 

aerodinâmica dos veículos e (Eco-driving) treinamento 

de motorista

Redução da emissão de CO2 por meio da

parceria grupo HEINEKEN no Brasil, Dinon 

Transportes, Mercedes-Benz do Brasil e PLVB.

HP
Implantação de Centros de Distribuição de carga 

próximos à fábrica

Redução mensal de apro-ximadamente, 21.000 km 

rodados, gerando uma diminuição no consumo de 

combustível (óleo diesel) significativo, proporcionando 

um saving nas emissões CO2

Ipiranga Manual de Transporte Rodoviário Ipiranga (MTRI)
Redução de 10% nas emissões totais (t CO2e) 

anualmente

L´Oréal Brasil Otimização da ocupação do veículo
Redução nas emissões de CO2 em 23% 

comparando o período entre 2015 a 2017

OTD Brasil Logística

Renovação e modernização da frota com utilização de 

sistemas de informação para rastreamento e 

acompanhamento da frota

Redução de 7% nas emissões de CO2

Petrobras Distribuidora

Utilização de veículos com maior eficiência 

energética, renovação e modernização da frota, 

realização de transferência do transporte de carga 

para modos mais limpos (transferência modal), 

treinamento de motoristas (Eco-driving)

Redução na emissão de mais de 286 mil toneladas 

de CO2, o que equivaleria à

retirada de circulação de 8.450 veículos leves ao 

longo do período de 2013 a 2018

Rglog

Criação do programa "RG Sustentável - Logística 

100% CO2 neutralizado”  e redução do peso dos 

veículos e realização de coleta e distribuição noturna

Redução de aproximadamente 9% na emissão de 

CO2 por carro transportado, além da plantação de 

130 mil mudas (seringueiras e eucaliptos) no estado 

de Goiás visando a compensação de gases de efeito 

estufa

Rodocell Transportes e Logística

Revitalização de sua frota com veículos novos modelo 

Scania (3,5 de idade média), 90% de sua frota já 

utiliza óleo diesel S 10 e Arla 32

Redução de 4.2 toneladas de CO2 no ano de 2018

Scania

Redução de emissões de gases poluentes por meio 

da renovação e modernização da frota conectada para 

rastreamento e acompanhamento dos veículos e 

motoristas

Veículos da frota do Scania Logistics Lab emitem 

cerca de 29% menos CO e 31% menos NOx que os 

veículos da frota terceira, gerando uma redução de 

6,7 toneladas de CO2/ano

Solística
Utilização de veículos com maior eficiência energética 

(Projeto bi-trens)

Redução de 38% na quantidade de viagens e de 10% 

na emissão de CO2

Syngenta
Utilização de veículos com maior eficiência 

energética, otimização das rotas

Redução de cerca de 52% de emissões de CO2, 

com uma proporção de aproximadamente 257 t de 

CO2 por ano

Volkswagen Caminhões e Ônibus Utilização de veículos com maior eficiência
Redução de 67% nas emissões dióxido de carbono 

após a implementação do projeto

Quadro 1 – Principais iniciativas de membros do Programa de Logística Verde 
Brasil 
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Ações como a renovação e modernização da frota, utilização de sistemas de 

informação para rastreamento e acompanhamento da frota, e treinamento de 

motoristas (eco-driving) estão entre as boas práticas de aplicação mais frequentes no 

transporte rodoviário de carga e, juntas, podem reduzir custos operacionais 

decorrentes do consumo de combustível e levar até 30% de redução da emissão de  

GEE. Exemplos que retratam esses resultados são encontrados nos relatos das 

empresas L’Oréal e Ghelere. O uso de veículos com maior eficiência energética 

também proporciona reduções da ordem de 50% nas emissões de dióxido de carbono 

com benefícios econômicos proporcionais decorrentes do menor consumo de 

combustível (PLVB, 2019). 

 Segundo o PLVB (2019), a realização de transferência do transporte de carga 

para modais mais limpos (transferência modal) é uma outra boa prática capaz de 

reduzir pela metade as emissões de dióxido de carbono com benefícios econômicos. 

Neste sentido, as experiências de empresas como a Dow Química e a Petrobras 

Distribuidora ratificam esses resultados, transferindo a carga do modo rodoviário para 

o marítimo de cabotagem e para o ferroviário, respectivamente. Resultados 

promissores também são verificados com as seguintes práticas: implantação de 

centros de distribuição de carga próximos à fábrica, como relatado pela HP; realização 

de coleta e distribuição noturna e redução do peso dos veículos, como no caso 

apresentado pela RGLOG; promoção de melhoria da aerodinâmica dos veículos, boa 

prática adotada pela Cargo Modal; utilização de aditivos para melhorar a eficiência 

energética dos combustíveis e utilização de pneus de baixa resistência ao rolamento, 

práticas adotadas pela Ghelere; e otimização das rotas, a exemplo do relato da 

Syngenta. Destaca-se, ainda, a utilização de fontes de energia mais limpas que podem 

reduzir a emissão de uso final de GEE e poluentes atmosféricos em até 90% no caso 

dos biocombustíveis, boa prática adotada pela Clariant, ou até mesmo eliminá-las, no 

caso das empilhadeiras elétricas que operam nos armazéns da BYD (PLVB, 2019). 

 Ao analisar cada uma das iniciativas acima, foi possível verificar que há a 

possibilidade de elaborar estratégias voltadas à logística de transportes para a cadeia 

de suprimentos onde a empresa focal está inserida, inclusive considerando que uma 

das empresas constantes no quadro 1 pertence justamente à estrutura empresarial do 

operador logístico da cadeia analisada, o que sugere a possibilidade de extensão das 

iniciativas já realizadas, buscando, desta forma, atender as necessidades elencadas 

pela empresa focal.  
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 Por questões de confidencialidade, não será informado o nome da empresa 

constante nesse quadro a que se refere a observação do parágrafo anterior. 
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3 METODOLOGIA 

 
 A metodologia utilizada para responder à questão de pesquisa foi um estudo 

de caso qualitativo descritivo. O estudo de caso é encarado como o delineamento 

mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto real, cujos limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

percebidos (YIN, 2015). Segundo Creswell (2010), a pesquisa qualitativa se 

caracteriza por fornecer uma ampla visão do problema de pesquisa, apoiando uma 

ampla reflexão sobre o tema.  

 O método qualitativo, com a análise de múltiplos dados, foi utilizado para 

identificar iniciativas e mapear práticas sustentáveis no setor de logística de 

transportes que atendam as demandas relacionadas à sustentabilidade ambiental na 

cadeia de suprimentos de medicamentos veterinários no Brasil. 

 Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi desenvolvido um estudo de caso 

único com a combinação dos seguintes métodos de coleta de dados: entrevistas 

semiestruturadas, análise de documentos e observação indireta (EISENHARDT, 

1989). 

 Este capítulo aborda a metodologia utilizada na elaboração desta pesquisa, 

bem como a justificativa pela escolha do estudo de caso e da abordagem qualitativa 

como método de pesquisa (CRESWELL, 2010), incluindo as etapas necessárias para 

o desenvolvimento do estudo de caso. 

 

3.1 Foco da pesquisa e unidade de análise 

 
 O estudo de caso é analítico-descritivo e a abordagem é dedutiva, cujo objetivo 

é elaborar um plano de mitigação e compensação de GEE gerados pelos veículos 

utilizados para transporte de medicamentos veterinários no Brasil. 

 A metodologia utilizada seguiu as etapas sugeridas por Eisenhardt (1989): a) 

seleção de caso e definição das amostras a serem utilizadas, b) desenvolvimento de 

protocolo de pesquisa com múltipla coleta de dados, c) ida a campo através de 

entrevistas semiestruturadas, d) análise e tabulação de dados e e) comparação com 

o referencial teórico e conclusão. 

 O quadro 2 resume as principais ações para a condução da pesquisa bem 

como as proposições metodológicas selecionadas: 
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Quadro 2 – Proposições metodológicas para a condução da pesquisa 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021).  

 

Considerando que o transporte rodoviário de cargas no Brasil possui um grande 

impacto nas emissões de GEE (GUEDES, 2014) e a empresa focal influencia 

diretamente seus parceiros de transportes, a unidade de análise escolhida para este 

trabalho aplicado está baseada no relacionamento da empresa estudada com seus 

parceiros logísticos responsáveis pelo transporte rodoviário em território nacional 

conforme figura 7, com escopo delimitado às atividades de distribuição no modelo 

outbound, ou seja, a seus clientes finais: 

 

 

 

 

 

            

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

3.2 Definição sobre estudo de caso 
 

O estudo de caso é um método de pesquisa que explora eventos 

contemporâneos ou fenômenos no contexto da vida real, especialmente presente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (YIN, 

2015). Para Gil (2002), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

Método de pesquisa Qualitativo 

Abordagem Dedutiva 

Estratégia de pesquisa Estudo de caso único 

Tipo de estudo de caso Descritivo 

Unidade de análise 
Relacionamento da empresa focal com 

seus parceiros 

Técnica de coleta de dados Entrevistas semiestruturadas 

Empresa focal Operador logístico Transportadores Clientes 

Figura 7 – Cadeia de suprimentos focado na logística de transportes outbound 
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exaustivo de um ou de poucos objetos, de forma que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos 

considerados. Já segundo Yin (2001), estudo de caso representa a metodologia 

adequada para pesquisa quando ocorrem questões do tipo “como” e “por quê”, quando 

o pesquisador possui pouco controle sobre os eventos e quando o foco recai em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.  

Este método permite o entendimento mais profundo de um problema complexo 

contendo muitas variáveis que não são possíveis de compreender através de métodos 

quantitativos. A investigação do estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente 

diferenciada em que existirão muito mais variáveis de interesse do que pontos de 

dados, por conseguinte conta com múltiplas fontes de evidência (documentos, 

registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos), com os dados precisando convergir de maneira triangulada, e 

beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para orientar a 

coleta e a análise de dados (YIN, 2015). Dessa forma, esta pesquisa explora o método 

de estudo de caso sugerido por Stake (1995), que, por sua vez, descreve de forma 

clara este conceito bem como as formas para sua realização no decorrer do estudo. 

 Para Stake (2000), o estudo de caso único é apropriado em algumas situações, 

tais como: quando se utiliza o caso para determinar se as proposições de uma teoria 

são corretas; quando o caso sob estudo é raro ou extremo, ou seja, não existem 

muitas situações semelhantes para que sejam realizados outros estudos 

comparativos ou em situações em que o caso é revelador, quando ele permite o 

acesso a informações não facilmente disponíveis ao pesquisador, no qual encaixa-se 

esta pesquisa, uma vez que informações que contribuam para os objetivos gerais e 

específicos são reveladas através das entrevistas semiestruturadas com os agentes 

da logística de transportes da empresa estudada. 

Além disso, segundo Gil (2002), também se costuma utilizar um estudo de caso 

único quando o acesso a múltiplos casos é difícil e o pesquisador tem a possibilidade 

de investigar um deles, além de requerer mais tempo para a coleta e análise de dados. 

 

3.3 Seleção do caso e cenário de pesquisa 

 
O pesquisador optou por elaborar um estudo de caso único em função da 

dificuldade em obter acesso a outras empresas do setor de saúde animal por serem 
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competidoras diretas, bem como o grande número de possíveis entrevistados para a 

coleta de dados, o que demandaria mais tempo para a conclusão deste projeto de 

pesquisa. Já para a empresa focal em questão, é extremamente relevante explorar a 

sustentabilidade em sua logística de transportes, uma vez que é uma multinacional 

líder no setor de saúde animal e aspira ao pioneirismo no que se refere à adoção de 

políticas de práticas sustentáveis na logística de transportes no Brasil, além de o tema 

estar conectado com a proposta de valor global da companhia perante seus clientes, 

colaboradores, acionistas e a sociedade em geral. 

  O propósito deste trabalho é responder à seguinte questão: Como iniciativas 

e práticas sustentáveis podem contribuir para reduzir os impactos ambientais 

da emissão de gases de efeito estufa na logística de transporte de 

medicamentos veterinários no Brasil? 

Para responder a essa pergunta, foi utilizado como objeto de estudo o cenário 

de uma empresa de saúde animal que é líder global e local nesse segmento, presente 

em mais de 120 países, com um faturamento global acima de seis bilhões de dólares 

anuais. O Brasil representa o segundo maior mercado para essa empresa; 

empregando, ao todo, cerca de 800 colaboradores no país. Produz e comercializa 

medicamentos, vacinas e produtos de diagnóstico de qualidade, atendendo a clientes 

de diversos perfis em todo o território nacional. 

A indústria de manufatura de medicamentos veterinários da empresa focal foi 

escolhida para responder a essa pergunta através de um estudo de caso, por estar 

associada às seguintes condições: (a) trata-se de uma empresa referência no setor 

de saúde animal brasileiro, com presença na distribuição de seus produtos em todo o 

país; (b) sua atividade industrial e cadeia de suprimentos se assemelha ao praticado 

por outras empresas do setor, o que sugere a comparação de ações de 

sustentabilidade na cadeia de suprimentos; (c) a empresa objeto desta pesquisa têm 

como um de seus pilares estratégicos o desenvolvimento e a implementação de 

projetos de sustentabilidade, no qual se insere suas atividades logísticas.  

Além disso, a empresa focal é líder do mercado de saúde animal brasileiro 

(SINDAN, 2019), com aproximadamente 20% do market share tanto nos negócios de 

animais de reprodução quanto de animais de companhia. A empresa distribui seus 

produtos em mais de 2000 clientes situados em quase 1200 cidades em todo o 

território nacional, servindo desde grandes fazendas das regiões Norte e Nordeste 
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para o mercado de animais de reprodução até os grandes centros urbanos, onde 

concentram-se grandes distribuidores do mercado pet nacional. 

  

3.4 Volumes de GEE emitidos pela empresa focal no transporte outbound 
 

O inventário de GEE emitido relacionado à empresa focal foi mensurado pelo 

operador logístico responsável por coordenar o transporte de distribuição aos clientes 

finais com base na metodologia de emissões por combustão móvel criado pelo 

Programa Brasileiro GHG Protocol. Esta é uma ferramenta utilizada para entender, 

quantificar e gerenciar emissões de GEE, que foi originalmente desenvolvida nos 

Estados Unidos, em 1998, pelo World Resources Institute (WRI), e é, hoje, o método 

mais utilizado mundialmente pelas empresas e governos para a realização de 

inventários de GEE.  

É também compatível com a norma ISO 14.064 e com os métodos de 

quantificação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) (GHG 

Protocol, 2020). O ano referência escolhido foi 2020, por ser o período disponível 

considerando 12 meses de inventário na captura do GEE.  

Os resultados obtidos pela medição dos níveis de CO2 emitidos no transporte 

de produtos da empresa focal foram detalhados na tabela 4 do capítulo 4 mais adiante. 

Por ser líder de mercado e uma das referências no setor, espera-se que a 

empresa consiga gerar uma ampla provocação no mercado de saúde animal e, desta 

forma, influenciar seus parceiros logísticos na adoção de práticas sustentáveis no que 

diz respeito ao transporte de seus produtos em território nacional. 

 
3.5 Instrumento para a coleta de dados e protocolo de pesquisa 

 

Segundo Creswell (2010), a pesquisa qualitativa traz diferentes concepções 

filosóficas, estratégias de investigação e métodos de coleta, análise e interpretação 

de dados. Embora os processos da pesquisa quantitativa e qualitativa sejam similares, 

esta baseia-se em dados de texto e imagem, possui passos singulares na análise de 

dados e se apoia em diferentes estratégias de investigação. 

Neste contexto, este trabalho foi baseado em pesquisa qualitativa exploratória 

por meio de um estudo de caso, visto que esse método permite identificar em detalhes 

as principais iniciativas e práticas sustentáveis voltadas a mitigação e compensação 
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dos níveis de emissão de GEE em seu contexto na realidade, através de uma ampla 

variedade de evidências, como entrevistas em profundidade, apresentações e 

observação direta durante visitas em campo. O pesquisador, por ter acesso direto ao 

operador logístico que atende a empresa focal, realizou visitas em campo entre os 

meses de janeiro e março de 2020 com o objetivo de conhecer quais eram as 

estratégias e iniciativas relacionadas a práticas sustentáveis em transporte.  

Após reunir-se com a diretoria de sustentabilidade da organização, constatou-

se que estava em curso somente uma iniciativa ligada à mensuração dos níveis de 

CO2 no transporte rodoviário, porém sem nenhuma metodologia utilizada e nenhum 

plano de ação específico para o tema. Nestes encontros, o operador logístico informou 

não ter priorizado o tema em nível setorial, focando-o somente nas medições de CO2 

solicitadas pela empresa focal. 

O acesso à coleta de dados foi facilitado pelo fato de o pesquisador trabalhar 

na empresa e ter tomado ciência sobre a necessidade de ações voltadas à prática de 

sustentabilidade na logística de transportes; desta forma, surgiu o interesse em 

pesquisar sobre formas de mitigação e compensação nas emissões de CO2. Para 

viabilizar a condução da coleta de dados e desta pesquisa, o pesquisador obteve o 

consentimento formal da empresa focal.  

Como o tema da sustentabilidade passou a ter relevância estratégica para a 

empresa focal tanto globalmente quanto localmente no último ano, houve interesse no 

desenvolvimento deste trabalho com a aprovação para a obtenção dos dados, com a 

única ressalva de que, por questões de confidencialidade, fosse utilizado um nome 

fictício para a empresa, uma vez que informações mais detalhadas, que envolvam 

possíveis custos ou ações que possam ser classificadas como estratégicas aos 

negócios da empresa, não foram autorizadas para divulgação neste trabalho. 

Como estratégia para a pesquisa qualitativa, entrevistas semiestruturadas 

foram utilizadas como técnica de coleta de dados. Segundo Boni e Quaresma (2005), 

entrevistas semiestruturadas com finalidade exploratória são amplamente utilizadas 

para o detalhamento de questões e formulação de questões mais precisas 

relacionadas ao tema objeto da pesquisa. As perguntas são previamente elaboradas 

e respondidas dentro de um contexto informal, porém guiadas, pois o entrevistador 

introduz o tema a ser explorado e o entrevistado, de forma natural, discorre sobre o 

tema de forma livre e autônoma.  
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O roteiro semiestruturado para a realização das entrevistas seguiu os atributos 

sugeridos por Beske e Seuring (2014), conforme ilustrado na figura 8, que 

identificaram cinco categorias-chave para a incorporação da sustentabilidade na 

cadeia de suprimentos, que são: 1. Orientação; 2. Continuidade; 3. Colaboração, 4. 

Gerenciamento de risco e 5. Proatividade. 

 

 

Fonte: adaptado de Beske e Seuring (2014, p. 324). 

Neste contexto, as perguntas foram elaboradas seguindo os atributos sugeridos 

por Beske e Seuring (2014). 

Complementando o roteiro elaborado e tendo como ponto de partida os 

atributos sugeridos por Beske e Seuring (2014), também foram utilizados outros 

autores para elaborar as perguntas, tais como Carter e Rogers (2008), Seuring e 

Muller (2008), Gimenez e Tachizawa (2012) e Neutzling et al. (2018), com o objetivo 

de identificar e mapear os atributos de sustentabilidade no transporte bem como riscos 

e oportunidades em práticas sustentáveis das empresas entrevistadas. 

Algumas perguntas do roteiro da entrevista semiestruturada foram baseadas 

no estudo realizado por Pagell e Wu (2009), no qual os autores questionaram dez 

Figura 8 – Categorias e práticas de gestão da cadeia de suprimentos 
sustentável 
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empresas em relação às práticas de sustentabilidade buscando identificar como os 

gestores de cadeias de suprimentos sustentáveis estavam se diferenciando em 

relação aos líderes de cadeias de suprimentos tradicionais, além de descreverem qual 

comportamento padrão pode ser utilizado para construir um modelo teórico de cadeias 

de suprimentos sustentáveis. 

Sobre a escolha dos respondentes, foram levados em consideração a 

relevância de cada um e o seu papel como informantes, uma vez que trabalham e 

possuem larga experiência na área de Supply Chain, englobando logística, com foco 

no setor de saúde animal brasileiro.  

Em relação à compreensão sobre a visão logística em transportes da empresa 

focal, os respondentes foram selecionados com o objetivo de identificar nas 

entrevistas semiestruturadas, qual a visão e o nível de prioridade que a diretoria de 

Supply Chain da empresa possui em relação às práticas sustentáveis na cadeia de 

suprimentos, mais especificamente na logística de transportes da empresa e o quão 

determinada está a liderança executiva na implementação de possíveis programas já 

implementados em outros setores, considerando a conexão com seus objetivos 

estratégicos, bem como outras oportunidades que surjam através dos demais 

entrevistados neste estudo. O roteiro utilizado está no anexo C. 

A entidade de classe que representa o setor de saúde animal foi escolhida por 

concentrar diversas discussões em relação a práticas sustentáveis entre as empresas 

associadas (SINDAN, 2019), atuando em reuniões trimestrais como mediadora com 

foco na elaboração e no desenvolvimento de projetos de sustentabilidade e também 

como um agente facilitador de iniciativas que possam beneficiar todo o setor, mesmo 

que proposta por uma única empresa-membro, como é o caso da empresa focal. Além 

disso, a entidade de classe atua em parceria com entidades de outros setores 

econômicos, o que pode ser útil no entendimento de melhores práticas existentes no 

mercado. Portanto, a entidade de classe consta entre os respondentes por ser a 

instituição que regula as práticas de sustentabilidade em todo o setor de saúde animal, 

além de propor parcerias com empresas do ramo para a elaboração de diversos tipos 

de projetos, entre eles, sustentabilidade na cadeia logística. O roteiro utilizado 

encontra-se no anexo D. 

Foi também incluído na coleta de dados uma empresa benchmarking com o 

objetivo de capturar informações relevantes que fizeram com que esta companhia seja 

reconhecida no mercado onde atua como referência em práticas sustentáveis ligadas 
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a mitigação e compensação de CO2 em sua malha de transportes. Além disso, a 

escolha da empresa benchmarking como entrevistada pode contribuir na 

compreensão das estratégias adotadas em relação às melhores práticas em 

sustentabilidade, uma vez que por já haver implementado tais programas de mitigação 

de CO2 em sua logística de transportes, supõe-se que a companhia dispõe de 

experiências que possam ser relevantes ao abordar os elos que compõem a cadeia 

logística da empresa focal. No caso do respondente representante da empresa 

benchmarking, ele foi escolhido por sua larga experiência no setor logístico bem como 

na liderança da implantação de projetos voltados a iniciativas em sustentabilidade no 

transporte, o que foi essencial para trazer robustez a este estudo. O roteiro utilizado 

está no anexo B. 

 Com as contribuições geradas pela empresa benchmarking e a entidade de 

classe, espera-se identificar iniciativas e práticas sustentáveis já estabelecidas e 

reconhecidas em outros setores econômicos, que possam ser aplicadas no setor de 

saúde de animal de forma a possibilitar a elaboração de estratégias de mitigação e 

compensação dos efeitos de GEE. 

Já o operador logístico e a transportadora fazem parte da escolha dos 

respondentes porque são os elos mais relevantes da logística de transportes da 

empresa focal, uma vez que são contratados para a realização dos serviços de 

transporte outbound e possuem o conhecimento e a autonomia necessária para a 

aplicação das práticas sustentáveis exploradas neste estudo. O roteiro elaborado para 

este público consta no anexo C do estudo. 

No caso do operador logístico, houve uma grande contribuição dos 

respondentes nesta pesquisa e nas entrevistas, uma vez que é o responsável pela 

gestão da logística de transportes da empresa focal e de cerca de 80% dos demais 

competidores do mercado de saúde animal (AGV LOGÍSTICA, 2016), além de possuir 

riqueza de dados em relação aos níveis de CO2 emitidos pelos parceiros de 

transportes, sejam eles categorizados como Full Truckload (FTL) ou Less than 

Trucklodad (LTL)5. 

Por fim, um grande transportador com capilaridade nacional, que faz parte da 

cadeia da empresa focal, foi escolhido para contribuir com a visão prática a possíveis 

 
5 LTL corresponde a Less than Truckload, ou seja, o frete não ocupa a capacidade total do veículo.  
Já o FTL corresponde a Full Truckload, ou seja, o frete ocupa a capacidade total do veículo. Fonte: 
https://www.latinocargas.com/blog/transporte-ltl-e-ftl# 
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oportunidades e restrições em iniciativas que visem reduzir os níveis atuais de CO2 

na cadeia de transportes bem como a compensação dos gases de efeito estufa 

emitidos anualmente no transporte dos produtos pertencentes à empresa focal. 

As entrevistas semiestruturadas ocorreram primeiramente com um membro de 

uma empresa benchmarking, referência no setor de agronegócio, no que diz respeito 

às práticas sustentáveis relacionadas à cadeia de transportes, e com o representante 

da entidade de classe relacionada ao setor de saúde animal. Em seguida, foram 

realizadas as entrevistas com a diretoria de Supply Chain da empresa focal, com o 

CEO e gestores da área de sustentabilidade e transportes pertencentes ao operador 

logístico, e o gestor da uma empresa de transportes no modal rodoviário, delimitando 

no escopo do estudo a distribuição física dos produtos da empresa focal a seus 

clientes finais em território nacional, conforme detalhado no quadro 3: 

 

Quadro 3 – Perfil dos respondentes da pesquisa a ser aplicada 

Respondente Grupo 
 

Multinacional 
(S/N) 

Segmento Cargo 
Duração da 
Entrevista 
(em min) 

R1-BM 
Empresa 

Benchmarking  
S Agronegócio Líder de Logística 44 

R2-EF Empresa focal S 
Saúde 
Animal 

Diretor de Supply Chain 32 

R3-EC Entidade de Classe N 
Saúde 
Animal 

Diretor de Sustentabilidade 51 

R4-OL 

Operador Logístico S Logística 

Diretor-Presidente 53 

R5-OL Diretor de Sustentabilidade 39 

R6-OL Gerente de Transportes 34 

R7-TR Transportador N Logística Proprietário 41 

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021).  
 

 
 

Nota-se que parte do perfil dos respondentes é composta de empresas 

multinacionais, o que, sob a ótica de Pagell e Wu (2009), indica que o tamanho da 

empresa pode impactar em atividades e resultados sustentáveis, sugerindo, desta 

forma, que a adoção de práticas sustentáveis provavelmente ocorra em grandes 

empresas. 

De forma a conduzir o estudo de caso, foi realizada uma triangulação dos dados 

coletados, que incluem pesquisas bibliográficas, fontes secundárias para a coleta de 

dados, tais como análise de relatórios de sustentabilidade e websites de empresas 

Duração total das 
entrevistas (em minutos) 

294 
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reconhecidas no mercado como referência no tema, além de publicações de entidades 

ligadas ao tema de sustentabilidade no transporte, livros e revistas relacionadas ao 

objetivo de estudo, bem como entrevistas com membros da cadeia de suprimentos da 

empresa focal e experiência do próprio pesquisador quanto ao tema estudado. Como 

observado por Yin (2005), a triangulação dos dados permite confrontar os dados por 

diferentes formas de coleta de dados, dando maior confiabilidade, convergência e 

veracidade aos mesmos. 

 Em função da pandemia de covid-19, as entrevistas foram conduzidas de 

maneira virtual através de software de comunicação instantânea (Zoom/Webex) ou, 

nos casos em que isso não tenha sido possível, por telefone, após o recebimento do 

formulário de adesão a ser preenchido pelos entrevistados. Além deste procedimento, 

realizou-se a gravação das entrevistas para posterior transcrição e análise dos dados 

adquiridos com o devido consentimento dos entrevistados.  

A primeira etapa para o agendamento das entrevistas se deu por comunicação 

via telefone com cada participante selecionado para a realização da pesquisa. No 

total, dez pessoas foram contatadas entre os meses de agosto/20 e setembro/20. Em 

função dos impactos causados pela pandemia de covid-19, três participantes 

relacionados a transportadores recusaram seguir com as entrevistas por alegarem 

foco exclusivo nas atividades profissionais e sete participantes concordaram em 

participar do trabalho.  

Após o aceite, foram enviados os termos de consentimento e o roteiro prévio 

da entrevista a cada um dos participantes, que os assinaram e os enviaram por e-mail 

ao pesquisador. As entrevistas ocorreram entre os meses de novembro/20 e 

dezembro/20, obedecendo a disponibilidade de cada participante. Com a 

impossibilidade de realização das entrevistas de forma presencial em função da 

pandemia, seis entrevistas foram concedidas de forma virtual através das plataformas 

Zoom/Webex e uma entrevista aconteceu via telefone, a qual não foi possível gravar 

por solicitação do próprio participante no momento do início da entrevista.  

Dentre as sete entrevistas realizadas, seis tiveram duração média de 30 a 45 

minutos e uma entrevista durou cerca de 50 minutos. O conteúdo das entrevistas e a 

diversidade no perfil dos participantes foram essenciais para a discussão de forma 

detalhada sobre a perspectiva do tema estudado e colaboraram para a composição 

do trabalho final. 
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De posse das transcrições das entrevistas, dos arquivos de áudio autorizados 

pelos entrevistados e das pesquisas realizadas através de fontes secundárias, o autor 

desta pesquisa iniciou uma análise não codificada em benefício a pesquisa com base 

nos cinco atributos sugeridos por Beske e Seuring (2014) para a incorporação da 

sustentabilidade na cadeia de suprimentos, considerando os seguintes aspectos: a) 

compreensão e percepção dos entrevistados sobre a visão do tema relacionado às 

práticas sustentáveis, cujo objetivo é identificar qual a aderência existente entre a 

teoria e a visão no meio corporativo relacionado às práticas sustentáveis no setor de 

saúde animal; b) identificar quais os principais riscos e oportunidades existentes ao 

propor iniciativas ligadas a práticas sustentáveis na cadeia de transporte, sobretudo 

na redução e compensação dos níveis de CO2; c) identificar possíveis parceiros que 

estejam dispostos a trabalhar em conjunto com o autor desta pesquisa na elaboração 

de iniciativas que tenham por objetivo contribuir para a redução de impactos ao meio 

ambiente utilizando como ponto de partida a cadeia de transportes de medicamentos 

veterinários no Brasil.  

 

3.6 Validade e confiabilidade da pesquisa 
 

Segundo Yin (2001), o projeto de pesquisa “é muito mais do que um plano de 

trabalho. O propósito principal é ajudar a evitar a situação em que as evidências 

obtidas não remetem às questões iniciais da pesquisa”. Neste contexto, os dados 

coletados devem se conectar às questões iniciais da pesquisa e, consequentemente, 

as conclusões do estudo em questão. Para isso, o projeto de pesquisa deve atender 

a critérios qualitativos, no qual Yin (2001) apresenta quatro testes que são 

amplamente utilizados para avaliar a qualidade de uma pesquisa. São elas: 

• Validade de constructo: refere-se à extensão na qual um estudo investiga o 

que afirma investigar, isto é, a medida na qual um procedimento leva a uma 

compreensão precisa da realidade (YIN, 2005; GIBBERT; RUIGROK, 

2010); 

• Validade interna: refere-se ao estabelecimento de relações causais entre 

construtos ou variáveis (YIN, 2013; EISENHARDT; GRAEBNER; 

SONENSHEIN, 2016); 

• Validade externa: avalia-se se um resultado de uma pesquisa pode ser 

generalizável (RUZZENE, 2012); 
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• Confiabilidade: significa que uma pesquisa, ao ser repetida nas mesmas 

condições e com os mesmos procedimentos, deve chegar a descobertas e 

conclusões semelhantes (YIN, 2005). 

 

Desta forma, o quadro 4 apresenta as medidas utilizadas para garantir a 

qualidade e a confiabilidade da pesquisa: 

 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021).  

 

3.7 Limitações da pesquisa 
 

Em função do foco principal da pesquisa, cujo objetivo central é elaborar um 

plano de mitigação e compensação de GEE gerados pelos veículos utilizados para 

transporte de medicamentos veterinários no Brasil, é importante mencionar que 

alguns atributos relacionados à sustentabilidade como a gestão de resíduos no 

Quadro 4 – Qualidade e confiabilidade da pesquisa 

Qualidade/

Confiabilidade
Metodologia Seleção do caso Coleta de dados Análise de dados

Validade de constructo

Extensa revisão literária 

com base nos conceitos 

de SSCM

Cadeia de suprimentos de 

uma empresa 

multinacional do setor de 

saúde animal

Diferentes fontes de dados 

(publicações, livros, revistas, 

web sites, entrevistas);

Respondentes em 

diferentes funções 

(gerentes e diretores) e com 

profundo conhecimento da 

cadeia

-

Validade interna -
Descrição do critério de 

seleção do caso
-

Entrevistas gravadas via 

Zoom e Webex e transcritas 

com apoio de profissional 

externo.

Validade externa

Revisão do 

protocolo de 

entrevistas por 

especialistas e 

base para 

documentação dos 

dados 

- -

Generalização analítica 

para elaboração de 

proposições teóricas e 

não para generalização 

estatística para outras 

populações ou 

universos

Confiabilidade

Desenvolvimento 

do protocolo de 

pesquisa após 

discussão sobre o 

referencial teórico

Respondentes 

experientes de acordo 

com função e anos de 

experiência 

Encaminhamento de 

sumário executivo após 

primeiro contato por 

telefone para 

agendamentos;

Desenvolvimento da base 

de dados após contatos 

com respondentes

Todos respondentes 

foram informados sobre 

confidencialidade dos 

resultados e receberam 

uma cópia com os 

resultados

Processo de pesquisa
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armazém onde a empresa focal opera e questões relacionadas à logística reversa de 

embalagens não foram investigados. Além disso, por questões de tempo e foco no 

objetivo central da pesquisa, esse trabalhou se limitou a explorar oportunidades à 

empresa focal e não a todo o setor de saúde animal. 

Por fim, por questões de tempo, os resultados ainda não foram apresentados 

para a liderança regional e global de Supply Chain da empresa focal. Após a defesa, 

será agendada uma apresentação para a liderança regional e global de Supply Chain 

da empresa focal junto com os superiores, considerando fatores como prioridades do 

negócio, estrutura a ser definida para a condução dos projetos, custos e prazos de 

implementação, além da governança necessária para o acompanhamento da 

evolução das iniciativas definidas pela empresa. 

 

3.8 Questões éticas 
 

Para a garantia do cumprimento da legislação de ética em pesquisa vigente, foi 

apresentado aos participantes, antes de cada entrevista, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), disponível no anexo E deste documento. Os dados obtidos 

por meio desta pesquisa são confidenciais e não serão divulgados em nível individual 

(nome, cargo etc. não serão apresentados sob nenhuma circunstância), visando 

assegurar o sigilo na participação dos respondentes, portanto, a fim de assegurar a 

privacidade dos participantes, os dados obtidos por meio desta pesquisa não serão 

identificados. Os participantes são apresentados nessa pesquisa por meio de códigos, 

de modo a não permitir a sua identificação pessoal. O projeto desta pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos da Fundação Getúlio Vargas (CEPH – FGV), conforme pode ser ratificado 

no anexo F deste estudo acadêmico. 

Os dados obtidos foram armazenados tanto em computador pessoal quanto em 

acesso à nuvem (One Drive) pertencente ao pesquisador. O acesso não foi 

disponibilizado aos participantes da pesquisa que compõem a amostra, ou seja, terão 

acesso somente aos resultados da pesquisa caso requisitados. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

  

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma análise dos dados coletados. 

Além disso, é descrito o perfil de cada organização envolvida na logística de 

transportes da empresa estudada, trazendo dados como área de atuação, estrutura, 

tempo de atuação no mercado e grau de relacionamento com a empresa focal. Por 

fim, para facilitar a compreensão e seguir os atributos descritos na figura 8, a análise 

de dados é apresentada em blocos, seguindo a sequência numérica. O bloco 1 aborda 

o nível “Valores Estratégicos”, pertencente à categoria “Orientação”, e explora práticas 

de dedicação ao Triple Bottom Line (TBL) e ao Supply Chain Management (SCM).  

 Já o bloco 2 aborda o nível “Estrutura”, pertencente à categoria “Continuidade”, 

e explora as práticas relacionadas a parcerias entre os elos da cadeia e 

relacionamento a longo prazo. E, por fim, o bloco 3 aborda o nível “Processos”, 

pertencente às categorias “Colaboração”, “Proatividade” e “Gerenciamento de Riscos” 

e explora práticas de desenvolvimento conjunto, padrões e certificações, aprendizado 

e inovação. No caso das entrevistas realizadas, são apresentados alguns trechos das 

respostas fornecidas pelos participantes (quotes). 

Embora as perguntas tenham sido elaboradas em blocos no momento da 

definição da metodologia, durante a análise o pesquisador buscou se concentrar no 

conteúdo de cada resposta. Em resumo, a riqueza de informações geradas pelas 

entrevistas se deu não pela ordem das perguntas, mas sim pelos conteúdos obtidos 

nas conversas com cada participante, sendo preponderante para a robustez na 

contribuição do trabalho. 

 

4.1 Perfil das organizações participantes das entrevistas  
 

4.1.1 Perfil da empresa focal 
 

Com mais de 65 anos de história, a empresa focal é líder global e local no setor 

de saúde animal, estando presente em mais de 120 países e com faturamento global 

em torno de 6 bilhões de dólares anuais (dados de 2019), desenvolvendo, produzindo 

e comercializando vacinas e medicamentos veterinários, complementados por 

produtos de diagnósticos e testes genéticos. 
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Com cerca de 300 tipos de produtos veterinários em seu portfólio e mais de 110 

tipos de marcas, conta com 27 plantas de manufatura ao redor do mundo e com mais 

de 1.100 pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento.  

O Brasil é um mercado estratégico para a empresa, sendo responsável pelo 

segundo maior faturamento da empresa globalmente. Conta com cerca de 800 

colaboradores, atendendo a mais de 3.000 clientes dos mercados de animais de 

reprodução (aves, bovinos, equinos e suínos) e animais de companhia (pets) em todo 

o território nacional. 

Em seu site oficial, a empresa disponibiliza o relatório anual de sustentabilidade 

baseado no ESG6 (Environmental, Social e Governance), no qual, dentre as metas 

mais importantes, está a redução de GEE e energia, tanto em suas unidades 

produtivas quanto nas geradas por seus parceiros comerciais. As metas 

socioambientais da empresa estão alinhadas com as ODS’s (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável) estipulados pela Organização das Nações Unidas em 

2015 (UNITED NATIONS, 2016). 

 

4.1.2 Perfil do operador logístico 
 

Fundada em 1998, a empresa é o maior operador logístico do mercado de 

saúde e nutrição do Brasil. Sua matriz está localizada no interior de São Paulo e 

apresenta vendas anuais brutas de aproximadamente R$ 650 milhões, possuindo 

mais de 300 mil metros quadrados de armazenamento em 15 filiais espalhadas pelo 

país.  

A empresa emprega cerca de 2,6 mil pessoas, oferecendo diversos serviços 

logísticos, como armazenagem e gestão de estoques, logística de material 

promocional, transporte de cargas (seco, perigoso, perecível, criogênico), logística 

reversa, entre outros. No segmento de saúde animal, a empresa é líder de mercado 

há mais de 20 anos, possuindo mais de 86% do market share do setor e atendendo a 

mais de 65 clientes em cerca de 4000 cidades em todo o Brasil. Do total de 

colaboradores que a companhia emprega, 1,3 mil estão dedicados exclusivamente a 

 
6 A sigla Environmental, Social and Governance (ESG) é uma expressão internacional utilizada para 
designar os componentes ambientais, sociais e de governança associados à sustentabilidade e à 
informação não financeira, sendo uma uma abordagem de gestão de risco para integrar a 
“sustentabilidade” de longo prazo na tomada de decisões de investimento. Fonte: https://www.oecd-
ilibrary.org/. 
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este mercado, cujo objetivo principal é suportar o crescimento expressivo ano a ano 

no Brasil. 

No final de 2019, a empresa foi adquirida por um grupo mexicano, um dos 

maiores players logísticos da América Latina, cujo objetivo da aquisição foi tornar-se 

o primeiro fornecedor de soluções de logística totalmente integradas (3PL)7 no 

mercado brasileiro. 

Em relação às suas políticas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, 

a empresa afirma ter o compromisso de fornecer soluções logísticas integradas, 

flexíveis e customizadas aos seus clientes, cumprir todas as premissas necessárias 

para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores, assim como manter a 

estrutura das atividades ambientais corporativas sustentáveis que preservam o meio 

ambiente, atuando com seus parceiros comerciais e junto à comunidade em que estão 

inseridas as suas operações. 

 

4.1.3 Perfil do transportador 
 

Formada por um grupo de empresários situados na região Sul do Brasil, a 

empresa está no mercado há mais de 20 anos atuando no transporte de cargas para 

diversos segmentos da indústria, como farmacêutico, cosméticos, varejo, moda, 

operadores logísticos, entre outros. Nos últimos anos, a empresa ampliou, de forma 

significativa, suas operações no mercado e-commerce e vem diversificando suas 

operações comerciais, oferecendo também serviços de logística reversa, 

armazenagem e meios de pagamento eletrônico. 

Em relação à estrutura operacional, o transportador conta com mais de 40 

bases operacionais, 6 hubs distribuídos entre os estados de Santa Catarina, Paraná, 

Rio Grande do Sul, Espírito Santo e São Paulo. Sua frota atual é composta por mais 

de 2.300 veículos, divididos entre caminhões de grande e médio porte, além de 

veículos leves para atender mais de 1 milhão de entregas mensais em todo o território 

nacional. 

Embora não destaque em seu site oficial detalhes sobre seus objetivos 

socioambientais, a empresa afirma trabalhar em parceria com diversos clientes em 

 
7 O termo 3PL significa Third Party Logistics Provider ou, quando traduzido para o português, Operador 
Logístico Terceirizado. Refere-se a uma organização ou setor terceirizado, que fica inteiramente 
responsável por cuidar das operações logísticas de determinada empresa. Fonte: 
https://www.maxitrans.com.br/blog/entenda-conceito-3pl-na-logistica 
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iniciativas ligadas à logística reversa de embalagens e otimização no transporte 

através da consolidação e roteirização de cargas visando reduzir os impactos nas 

emissões de CO2. 

 

4.1.4 Perfil da empresa benchmarking  
 

A empresa benchmarking é uma tradicional companhia multinacional de origem 

alemã com mais de 150 anos de história, presente em mais de 100 países e com 

faturamento global de aproximadamente 43,5 bilhões de euros, atuando nas áreas de 

agronegócios, farmacêutica e materiais de alta tecnologia, contando com 

aproximadamente 113 mil colaboradores em todo o mundo. No Brasil, a empresa está 

presente desde 1896 e emprega mais de 4.300 colaboradores, sendo líder de 

mercado nas áreas de agroquímicos e tratamento de sementes geneticamente 

modificadas.  

Recentemente, a empresa concluiu a venda de sua divisão de saúde animal à 

outra grande multinacional do setor farmacêutico, desta forma aumentando ainda mais 

a concentração deste mercado entre poucos competidores. 

Além disso, a empresa é signatária do Pacto Global da ONU8 desde sua criação 

no ano 2000. Segundo informações disponibilizadas em seu website, a empresa 

desenvolve os pilares ambiental, econômico e social. A companhia está comprometida 

em ajudar a Organização das Nações Unidas (ONU) a alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a erradicação da pobreza no mundo. Para 

isso, a empresa assumiu o compromisso de se tornar neutra em carbono e de reduzir 

em 30% a pegada de GEE no campo até 2030, por meio de medidas de eficiência 

energética e captura de carbono. 

A empresa também desenvolve diversas iniciativas de food chain baseadas nos 

compromissos de fomentar a agricultura sustentável por meio de sua divisão de 

agronegócios, provendo soluções de cultivo integradas feitas sob que ajudam todos 

os parceiros envolvidos a aumentar a segurança, qualidade, rendimento e 

rastreabilidade em diversas culturas agrícolas. Além disso, investe em programas que 

 
8 O Pacto Global das Nações Unidas é uma iniciativa estratégica para as empresas que se 
comprometem a alinhar suas atividades e estratégias de negócios com dez princípios universalmente 
reconhecidos nas áreas de direitos humanos, normas de trabalho, proteção ambiental e combate à 
corrupção. Os signatários do Pacto Global comprometem-se a observar dez princípios baseados nos 
padrões da ONU universalmente reconhecidos. Mais de 10 mil organizações, desde então, uniram-se 
à iniciativa, incluindo mais de sete mil empresas de 145 países.Fonte: https://www.pactoglobal.org.br/. 
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contribuem para um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, com foco em 

inclusão e diversidade. Um programa pioneiro está cocriando um mercado de carbono 

para agricultores, em parceria com a Embrapa. Em 2020, a empresa criou um 

programa voltado ao gerenciamento de seu carbono, cujo objetivo é estimular a 

adoção de práticas agrícolas sustentáveis que reduzem os impactos ambientais do 

agronegócio. 

Este programa é trabalhado por toda a organização e a área de logística possui 

um papel fundamental uma vez que as áreas de transporte e armazenagem são 

grandes geradores de emissão de CO2 e estão no centro de uma série de iniciativas 

estratégias que visam atingir as metas de sustentabilidade da organização até 2030. 

 

 
4.1.5 Perfil da entidade de classe 

 

O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN), 

entidade de classe de âmbito nacional, foi criado em 1966 com o objetivo de 

centralizar ações de âmbito regulatório do setor de saúde animal no Brasil.  

Sua missão é representar as empresas de saúde animal perante outras 

entidades e órgãos do governo, buscando defender os interesses da classe e da 

sustentabilidade da atividade (SINDAN, 2019). 

Atualmente, a entidade congrega mais de 90 empresas responsáveis por mais 

de 90% do mercado brasileiro de produtos para saúde animal. Foi constituída e 

mantém as seguintes atribuições: estudo, coordenação, defesa, proteção e 

representação legal da indústria de produtos para saúde animal (SINDAN, 2018). 

Todas as empresas são devidamente registradas no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. O SINDAN tem atuação em todo o território nacional e 

colabora com os poderes públicos e as demais entidades de classe, no sentido da 

solidariedade social e da sua subordinação aos interesses nacionais (SINDAN, 2019). 

Em relação a práticas voltadas à sustentabilidade, segundo o último anuário da 

indústria para produtos de saúde animal (SINDAN, 2019), o SINDAN passou a integrar 

o Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral, iniciativa da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo (CIESP) e Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
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Especiais (ABRELPE). O objetivo do grupo é atender à legislação em vigor no Estado 

de São Paulo. 

O Sistema de Logística Reversa de Embalagens em geral envolve atualmente 

37 entidades de classe de vários segmentos de negócios e conta com a adesão de 

mais de 500 empresas do estado. A partir da participação do SINDAN, as indústrias 

veterinárias associadas ao sindicato podem assinar o Termo de Compromisso de 

Logística Reversa e, assim, cumprir o que estabelece a legislação estadual da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Numa primeira fase, o 

sistema abrange o Estado de São Paulo. O mesmo grupo está em negociações com 

instituições de outros estados para expansão da iniciativa. Todo o processo é gerido 

por um conselho gestor, com o rastreamento de uma empresa certificadora, que 

controla as transações envolvendo coleta e comercialização das embalagens. 

 

4.2 Análise de dados com base nas categorias teóricas 
 

Nesta seção são apresentados os resultados das entrevistas realizadas com 

os participantes da cadeia de suprimentos da empresa focal, incluindo os principais 

pontos compartilhados pela empresa benchmarking , além da entidade de classe 

responsável pela indústria de saúde animal no Brasil. Para facilitar a compreensão 

dos principais achados capturados em cada bloco, apresenta-se um quadro resumo 

dos tópicos discutidos, identificam-se alguns quotes representativos em cada um 

deles bem como o embasamento teórico que ampara cada categoria utilizada na 

análise dos dados. 

 

4.2.1 Bloco 1 – Nível Valores Estratégicos  

 

Neste bloco são apresentadas as análises das respostas pertencentes à 

categoria orientação, abordando como práticas o nível de dedicação que as empresas 

entrevistadas possuem em relação ao TBL/SCM. 

De acordo com Pagell e Wu (2009), a base de uma gestão sustentável da 

cadeia de suprimentos é a mentalidade de uma empresa, na qual a dedicação à 

sustentabilidade e à SCM tem que estar incorporada em um nível estratégico e nos 

valores da empresa, sendo que essa “orientação” enfatiza o suporte pela alta 

administração como um fator-chave para alcançar todo o potencial de SSCM.  
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Neste primeiro bloco composto por oito questões, considerando os roteiros 

desenvolvidos conforme anexos B, C e D, foi questionado se o tema sustentabilidade 

tem aderência com o modelo de negócios praticados pela organização, como está 

alinhado com a proposta de valor da organização, qual a importância da 

sustentabilidade na logística de transportes e principalmente qual a visão e 

compromisso da alta liderança sobre o tema. Pagell e Wu (2009, p. 39) afirmam que 

“[…] para criar uma cadeia sustentável, os gestores precisam integrar objetivos, 

práticas e cognições de sustentabilidade no gerenciamento diário da cadeia de 

suprimentos”. 

De modo geral, praticamente todos os participantes citaram a sustentabilidade 

como um elemento fundamental em relação ao modelo de negócios, no qual o 

planejamento e a implantação de práticas sustentáveis possuem papel preponderante 

na reputação da organização e na captura de novos negócios. Entretanto, nenhum 

dos respondentes afirmou ter implementado ou participado de iniciativas ou práticas 

sustentáveis na logística de transportes da empresa focal. 

O respondente R2-EF, responsável pela área de Supply Chain da empresa 

focal, ressaltou seu ponto de vista sobre a importância de uma visão sustentável na 

cadeia de suprimentos da empresa: 

[…] Tenho certeza que sim. Ele faz parte até da própria diretriz da CEO da 
companhia ou de um dos pilares e a estratégia dela para os próximos anos 
inclui a parte de sustentabilidade para toda a empresa. Mais do que isso, se 
você tiver a oportunidade de ver, lançaram uma carta aberta, um 
compromisso com acionistas que colocam as metas do que a companhia quer 
fazer a nível de ter um futuro mais sustentável e contribuir para isso (R2-EF). 

 

Já o respondente R3-EC, representante da entidade de classe, afirmou que a 

organização, embora não atue diretamente nas questões de sustentabilidade das 

empresas filiadas, tem discutido o tema amplamente com suas filiadas e destacou que 

ações efetivas como o programa “Pegada Verde” são importantes para fomentar uma 

nova visão a indústria de saúde animal no Brasil.  

O mesmo respondente afirmou enxergar uma importante mudança de 

paradigma mesmo nos grandes competidores do setor em relação à sustentabilidade, 

citando que a indústria ainda tem muita resistência em alocar recursos financeiros e 

humanos para práticas de sustentabilidade, que “[…] não é perceptível ao consumidor 

final, uma vez que este está muito mais focado em custo e qualidade do produto […]”, 

ou seja, na visão deste entrevistado, a sustentabilidade não é vista como valor 

adicionado ao negócio pela indústria de saúde animal, pois a indústria não a percebe 
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como uma demanda dos consumidores, e por esse motivo ainda não é um tema 

maduro nas organizações do setor, ao menos no Brasil.  

Para o operador logístico, a sustentabilidade tem papel fundamental na 

construção do modelo de negócios desenhado pela companhia, no qual seus clientes 

exigem práticas e iniciativas em sustentabilidade logística desde o momento das 

negociações comerciais.  

Segundo o respondente R4-OL, CEO que representa a empresa: 

[…] é totalmente aderente porque uma empresa de serviços ainda mais como 
a nossa, dedicada ao negócio de saúde de grandes empresas, não consegue 
caminhar sem sustentabilidade e isso vem se afunilando e cada vez mais a 
régua vem subindo e o nível de exigência vem aumentando (R4-OL). 

 

Já na visão do transportador representado pelo respondente R7-TR, embora o 

tema sustentabilidade faça parte das discussões estratégicas da empresa, há muitos 

obstáculos a esse tipo de prestador de serviços em implementar práticas sustentáveis 

sem o apoio de seus clientes em função das baixas margens de lucro, o que 

compromete a disponibilidade financeira para a aplicação de recursos visando, por 

exemplo, ações de logística reversa ou a redução e compensação de CO2 no 

transporte. 

[…] Eu falo não só por mim, mas por várias que a gente conversa. As 
multinacionais, quando a gente vai fazer alguma negociação a gente sempre 
procura falar "a gente precisa emitir menos gás carbônico e etc.", mas como? 
Porque, na hora de negociar, todo mundo aperta o preço. Hoje o 
transportador é muito espremido em relação a preço, muito. Pensa assim: 
quem vai pagar a conta? Hoje, quem emite mais gás carbônico são os 
transportadores, avião, enfim, esse tipo de equipamento. Aí a pergunta volta 
assim: como fazer esse investimento? Porque alguém vai ter que pagar a 
conta e dividir a conta. Vai ficar só com o transportador? O transportador não 
vai fazer. Agora pensa assim: quem trabalha com terceiro, você acha que 
aquele caminhoneiro que recebe um frete já baixo vai comprar outro 
caminhão? Mal ele consegue manter o que ele tem (R7-TR). 

 

 

O respondente R1-BM, representante da empresa benchmarking, ressaltou que 

práticas sustentáveis compõem os pilares estratégicos da organização, permeando 

não só o desenvolvimento de produtos em suas divisões de negócios como em toda 

a organização de Supply Chain a nível global, impactando em sua proposta de valor: 

[…] Acho que o benefício é para a empresa como um todo, seja parte de 
reputação, seja um benefício do green economy, green marketing e vários 
outros pontos. Como o nosso compromisso com a sustentabilidade é público, 
os nossos investidores cobram isso, então toda reunião de assembleia geral 
está se falando muito nesse tema (R1-BM). 
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Segundo os entrevistados, embora o tema sustentabilidade seja abordado 

frequentemente nas discussões estratégicas das empresas do setor, ainda há 

limitações e pouco foco na implementação de iniciativas e práticas sustentáveis 

voltadas à cadeia de suprimentos. Na visão de quase todos os participantes, 

sustentabilidade é parte constante nas conversas diárias entre os principais 

executivos, havendo uma percepção geral de que aprender práticas sustentáveis com 

outras indústrias, como o agronegócio e o setor farmacêutico de saúde humana, são 

elementos importantes para a aceleração de iniciativas na área de saúde animal, 

considerada por todos os entrevistados atrasada em relação ao tema. Por isso, um 

dos entrevistados que atua no operador logístico ressaltou o atual estágio da empresa 

em relação ao tema: 

[…] Ainda não, […]. Existe sim um desejo, uma preocupação e a gente 
percebe que a gente ainda está engatinhando quando fala de processos de 
sustentabilidade, a gente tem um controle de CIPA onde a gente se preocupa 
com saúde, bem-estar do colaborador, mas ainda voltado para a questão de 
prevenir acidentes, mas nunca falando exatamente de como a gente pode 
contribuir para fazer um meio ambiente melhor. Então eu já estive trabalhando 
em outras empresas onde o tema era muito mais latente (R6-OL). 

  

Esse depoimento reforça uma diferença importante em relação à empresa 

focal, uma vez que as ações de sustentabilidade é parte fundamental da proposta de 

valor da organização e o incentivo a práticas e iniciativas sustentáveis permeia toda 

sua estrutura organizacional, havendo inclusive uma liderança dedicada 

exclusivamente ao fomento do tema e aos compromissos assumidos com clientes, 

fornecedores, colaboradores, governos, acionistas e a sociedade em geral. 

O respondente da empresa focal (R2-EF) afirmou que, embora a organização 

ainda não tenha implementado programas voltados à sustentabilidade na logística de 

transportes, está em curso um processo de inserção de práticas sustentáveis em seus 

objetivos estratégicos. Há, atualmente, foco no avanço de iniciativas relacionadas a 

medição e controle das emissões de CO2 no armazém e no transporte, além da 

inserção de ações voltadas à logística reversa de medicamentos e embalagens, uma 

vez que a decisão de avançar no tema sustentabilidade e agregar valor perante seus 

acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores foi feita de maneira “top-down”, 

sendo atualmente discutido com grande frequência entre os líderes da organização, 

entre eles os de Supply Chain: 

[…] Se começa pelo CEO e para os reports dela, cada um com sua iniciativa 
querendo a contribuir para a sustentabilidade, eu não tenho dúvidas que isso 
é uma coisa que veio para ficar (R2-EF). 
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Por fim, na visão do respondente R7-TR que atua no transportador, embora 

seja um tema bastante discutido internamente, há um enorme desafio em como 

converter iniciativas em práticas sustentáveis que realmente gerem benefícios e não 

onerem a “ponta” da cadeia de suprimentos, neste caso, o próprio transportador: 

[…] Eu vejo assim: é importante, visando tudo o que a gente vê aí nas 
matérias em relação à questão do meio ambiente, da questão de você estar 
pensando a longo prazo, porque a gente sabe que vai chegar o momento aí 
que vai ter sérias consequências em relação a isso, porque hoje a gente cria 
uma série de equipamentos, indústrias, etc. que poluem e tudo, mas que lá 
na frente pode ter consequências para nossos filhos e netos. Mas a gente 
sabe que é muito importante, mas conforme te falei anteriormente, só não 
vejo como aplicar (R7-TR). 

 

Já em relação à empresa benchmarking, o entrevistado R1-BM ressaltou que 

o tema sustentabilidade compõe um dos pilares estratégicos da organização em nível 

global e a alta liderança é extremamente engajada e comprometida com as práticas 

sustentáveis mapeadas pela organização e exigidas pela sociedade em geral. Neste 

contexto, tanto os executivos que lideram a companhia quanto os colaboradores em 

geral trabalham o tema de forma guiada pelos princípios do desenvolvimento 

sustentável através do equilíbrio entre crescimento econômico, preocupação 

ecológica e responsabilidade social. 

Isso ficou ainda mais latente após o entrevistado citar que: 

[…] É um tema bem recente, esse ano sustentabilidade esteve muito em foco 
dentro em nossa empresa. O que foi definido há 2 ou 3 semanas? Que a partir 
de agora todos os executivos, todos os CEOs têm sustentabilidade dentro 
das metas de negócio. Então a remuneração foi atrelada à sustentabilidade. 
O CEO global Werner agora tem uma cadeira, esqueci como chama, é tipo 
um CIO para information, tem um nome que se chama para sustainability, se 
chama CSO (Chief Sustainability Officer). Ele apresenta perante todo o board 
de investidores várias ações de sustentabilidade e tem um compromisso que 
se chama Science Base Targets (R1-BM). 

 

Concluindo este primeiro bloco, no quadro 5 há um resumo com os principais 

resultados discutidos anteriormente de forma alinhada com o embasamento teórico 

desenvolvido no estudo:  

  

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

 
 
4.2.2 Bloco 2 – Nível Estrutura 

 

Para Mentzer et al. (2001); Vachon e Klassen (2006); Carter e Rogers (2008); 

Pagell e Wu (2009); Gold et al. (2010), a maneira mais óbvia de buscar os objetivos 

da continuidade é investir em um “relacionamento a longo prazo” com pelo menos os 

principais parceiros da cadeia de suprimentos. Já na visão de Fynes et al. (2008), a 

vantagem competitiva geral é maior em cadeias de suprimentos baseadas em 

relacionamentos a longo prazo. 

Desta forma, este bloco destaca as respostas dedicadas à categoria de 

continuidade na cadeia de suprimentos, abordando principalmente as práticas 

vinculadas aos relacionamentos de longo prazo na cadeia de suprimentos, cujo tema 

foi explorado em duas questões nas entrevistas com cada participante.  

De modo geral, os respondentes destacaram a importância da parceria já 

existente entre as empresas que compõem a cadeia de suprimentos, porém com foco 

no desenvolvimento de iniciativas e práticas voltadas às questões de sustentabilidade. 

Nível Categoria Prática
Base 

Teórica

Nº

 Questões
Respondente Principais Resultados

R1-BM
Compromisso público com 

sustentabilidade.

R2-EF
Faz parte da estratégia global da 

empresa.

R3-EC
Nova visão a indústria de saúde animal 

no Brasil.

R4-OL
Empresa não consegue caminhar sem 

sustentabilidade.

R7-TR

Baixas margens das transportadoras 

prejudicam investimentos em 

sustentabilidade.

R6-OL

Existe o desejo e a preocupação no 

operador logístico com o tema de 

sustentabilidade. 

R1-BM

Colaboradores atuam de forma guiada 

pelos princípios do desenvolvimento 

sustentável.

R2-EF
Engajamento no tema feito de maneira 

"top-down" pela liderança global.

R7-TR

É desafiador implantar ações 

sustentáveis sem capacidade financeira 

adequada.

Valores

 Estratégicos
Orientação

Dedicação em 

relação ao TBL/SCM
Pagell e Wu (2009) 8

Quadro 5 – Resumo dos achados no bloco “Valores Estratégicos” 
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Os participantes destacaram também que o relacionamento a longo prazo e o fomento 

à cultura de sustentabilidade entre os membros é fundamental para a construção de 

projetos e investimentos de forma colaborativa, corroborando a visão de Wan Ahmad 

et al. (2016), que afirma que as organizações precisam desenvolver uma cultura 

organizacional que promova a colaboração e uma atitude proativa entre os membros 

em todos os níveis, para que sejam capazes de transformar estratégias sustentáveis 

em prática. 

Foi perguntado ao entrevistado responsável pela entidade de classe – 

respondente R3-EC – qual a importância dos parceiros logísticos na gestão 

sustentável da estrutura de transportes no setor de saúde animal, uma vez que tal 

organização possui uma visão importante de todo o segmento, incluindo os elos que 

circundam essa indústria, como fornecedores, clientes e órgãos reguladores.  

Segundo o entrevistado, por ser um mercado ainda imaturo do ponto de vista 

de sustentabilidade, é fundamental o esforço conjunto não só dos parceiros logísticos, 

mas também incentivos governamentais para o fomento a práticas sustentáveis que 

beneficiem toda a cadeia de suprimentos, desde a indústria até o cliente final, seja ele 

produtor rural ou dono de um pet. 

O mesmo entrevistado também destacou a grande disparidade na capacidade 

de investimentos em projetos de sustentabilidade advindos de empresas nacionais, 

uma vez que não possuem a disponibilidade financeira adequada para investir nesta 

área, sendo o foco principal dessas empresas investimentos em atendimento ao 

cliente e eficiências operacionais para redução de custos. Com isso, a importância 

dos parceiros logísticos em iniciativas que beneficiem não só a empresa focal, mas o 

setor como um todo é entendido como extremamente importante pelo entrevistado, 

que também ressalta que o relacionamento duradouro com a indústria pode ser um 

facilitador em relação a discussão do tema e elaboração de projetos futuros. 

Por fim, o entrevistado ressaltou que no setor de saúde animal é imprescindível 

que todos atuem de forma integrada, incluindo as principais empresas que lideram o 

mercado bem como seus parceiros logísticos – operadores logístico, transportadores 

e o próprio SINDAN. Isso porque, em sua visão, ainda há muito espaço para 

discussões sobre como implementar ações de sustentabilidade e “[…] principalmente 

fomentar uma cultura de cooperação entre todo o ecossistema que compõe a indústria 

de saúde animal, assim como já começamos a fazer no se que refere à logística 

reversa de embalagens […]”. Segundo o respondente, a entidade de classe está 
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totalmente engajada em promover e mediar encontros junto às empresas filiadas 

através de uma comissão técnica que ficaria responsável por liderar as discussões 

em âmbito setorial. 

O respondente R1-BM, representante da empresa benchmarking, afirmou que 

a atuação e o engajamento dos parceiros logísticos foram fundamentais para o 

desenvolvimento de iniciativas que culminaram em práticas sustentáveis com 

resultados muito expressivos a organização, uma vez que ela não possui estrutura de 

transportes própria e, portanto, depende do engajamento e colaboração de seus 

fornecedores. Segundo o entrevistado, o relacionamento maduro e com foco no longo 

prazo são pontos cruciais para a discussão de iniciativas e, consequentemente, o 

entendimento de que esforços de todas as partes são fundamentais para o sucesso 

de ações em sustentabilidade no transporte e consequente impactos positivos ao meio 

ambiente. O trecho abaixo sintetiza este ponto de vista: 

[…] Às vezes a gente tem que ceder algumas coisas também para essa 
parceria ser viável. Ou a gente reduz tempo de pagamento, aumenta o tempo 
de contrato, dá uma garantia de volume mínimo e os fornecedores acabem 
vendo que há uma recíproca. A gente valoriza, agradece, realmente 
recompensa quem faz, acho que tem que ter essa coerência no discurso para 
os fornecedores também, porque a gente depende 100% deles, tanto para o 
custo quanto para a execução. (R1-BM) 

 

Em seguida, os entrevistados foram convidados a compartilhar suas opiniões a 

respeito sobre quais fatores são considerados como essenciais para a construção de 

uma parceria de sucesso com o objetivo de reduzir e compensar os impactos de CO2 

na logística de transportes. 

Os respondentes afirmaram que o engajamento, o compromisso da alta 

liderança e a criação de processos e padrões claros que almejem sustentar 

estratégias voltadas à sustentabilidade são elementos que merecem ser destacados, 

além de uma comunicação de forma clara e transparente e a disposição em investir, 

de forma coletiva, em ações como a redução e compensação de CO2 no transporte 

de cargas.  

Na visão do respondente R2-EF, que representa a empresa focal, o primeiro 

passo para a construção de parcerias de sucesso está no engajamento da alta 

liderança que comanda todos os elos da cadeia de transportes, visto que são os 

grandes tomadores de decisão e possuem a capacidade de influenciar uns aos outros 

em relação ao tema da sustentabilidade. No caso da empresa focal, o entrevistado 

destacou justamente o alto nível de engajamento da CEO global da companhia em 
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2020, o que tem gerado efeito positivo nas discussões com clientes e fornecedores 

sobre iniciativas e práticas sustentáveis. O entrevistado também ressaltou a 

importância da criação de um baseline como ponto de partida das possíveis iniciativas 

e a necessidade da criação de projetos que sejam atrativos aos parceiros logísticos, 

não somente à empresa focal: 

[…] Então eu acho que um fator-chave de sucesso é construir, ter um baseline 
e, a partir desse baseline, numerar, elencar potenciais iniciativas, e com seus 
parceiros você dividir esse plano estratégico e corporativo, seu objetivo. E 
pedir que eles contribuam não só com ideias, mas eventualmente até com 
investimentos. Ou seja, uma parceria ganha/ganha, que eles também 
precisam estar vendo os benefícios disso. Eu acho que muitas empresas já 
estão também, como prestadores de serviços, vendo que isso é algo 
importante e vão ter que colocar foco também. (R2-EF) 

 

Os entrevistados responsáveis pelo operador logístico acrescentaram opiniões 

similares ao serem abordados sobre este tópico. O respondente R4-OL, CEO da 

companhia, destacou a necessidade de a indústria de saúde animal considerar o tema 

da sustentabilidade na cadeia de suprimentos algo realmente importante, ou seja, as 

empresas devem encontrar valor ao iniciarem discussões frutíferas sobre o tema. Em 

sua opinião, o operador logístico possui grandes intenções, mas esbarra na falta de 

engajamento de grande parte de seus clientes em olhar estrategicamente o tema da 

sustentabilidade e, desta forma, avançar em uma agenda construtiva. Segundo o 

entrevistado, é preciso transformar a visão do setor para um olhar estratégico: 

[…] No momento que as empresas entenderem que sustentabilidade gera 
negócios, que gera rentabilidade, as empresas vão investir mais porque não 
vão ver como dinheiro jogado fora, vão ver como investimento no negócio que 
tem receita. Então uma parceria dessas, além disso, estimularia outras 
empresas do setor a fazer parcerias também. Na hora em que aparece no 
nosso exemplo incluindo sua empresa e nós plantando 30 mil árvores como 
compensação do CO2, outras empresas do setor perguntarão: “Por que não 
fui convidado?”. E amanhã a gente cria um consórcio para fazer isso. (R4-
OL) 

 

Para o respondente R5-OL, diretor de sustentabilidade do operador logístico, 

um critério essencial para a construção de uma parceria de sucesso está relacionado 

à criação de processos e padrões claros em que seja possível medir o desempenho 

das iniciativas sustentáveis, em especial a compensação de CO2: 

[…] Entender qual é o projeto, para o que serve realmente, se isso vai ter 
realmente benefício. Não é só sair plantando, você tem que plantar a àrvore 
nativa do local, tem que operar a área degradada daquele local. Para isso, eu 
tendo a certeza desse projeto, de que isso é legal, que isso comprova que é 
possível você fazer o acompanhamento, é fantástico, é a melhor opção, do 
meu ponto de vista, para iniciarmos um projeto. (R5-OL) 
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Já o respondente R6-OL, responsável pela área de transportes do operador 

logístico, destacou o planejamento mútuo entre toda a cadeia como um fator essencial 

para a criação de parcerias de sucesso. Em sua explanação, ele exemplificou o 

forecast de vendas e movimentações como um atributo relevante, uma vez que é 

informação-chave para os transportadores planejarem a melhor composição de 

transportes com o menor impacto possível ao meio ambiente, seja através do tipo 

adequado de veículo e consolidação de cargas, seja pela construção de rotas mais 

inteligentes que acarretem em menor rodagem e, consequentemente, redução no 

consumo de combustível. Além disso, o respondente ressaltou a importância de existir 

sistemas regulatórios do governo que incentivassem iniciativas sustentáveis na 

indústria de saúde animal. Segundo ele, isso impulsionaria não só a indústria, mas 

toda a cadeia, e fortaleceria os relacionamentos a longo prazo de todos os envolvidos: 

[…] A gente como prestador de serviços, vocês (empresa focal) como 
indústria, o nosso outro prestador da cadeia, o que é o transportador, 
teríamos que ter voz junto aos órgãos governamentais para criar leis que 
sejam exequíveis e que tragam algum tipo de incentivo, porque senão a lei 
só vem para punir. (R6-OL) 

 

Concluindo este bloco, o respondente R7-TR, responsável pela empresa de 

transportes, fez questão de ressaltar a necessidade, principalmente da indústria, em 

ter um olhar voltado à divisão de investimentos, com benefícios a todos os 

participantes da cadeia, incluindo o cliente final. Em seu ponto de vista, “[…] a questão 

do investimento é crucial para uma parceria de sucesso, é uma questão de ter um 

planejamento do todo, início, meio e fim de toda a cadeia, desde o governo, as 

indústrias, todo mundo que produz e consome. […]”. Isso reforça sua preocupação 

com a postura do mercado em relação aos investimentos necessários para a criação 

e implementação de iniciativas sustentáveis, incluindo a logística reversa de 

embalagens, a aquisição de equipamentos logísticos que possam contribuir para a 

consolidação de cargas e atividades voltadas à redução e compensação de CO2 no 

transporte de cargas. 

Segundo este respondente, as empresas aspiram por iniciativas e práticas 

sustentáveis para se destacarem como sustentáveis nos mercados onde atuam, mas 

muitas não estão dispostas a investirem recursos financeiros e humanos em parceria 

com seus fornecedores, o que acaba empurrando todo o ônus de investimentos para 

a ponta da cadeia, no caso o transportador de cargas, já pressionado em termos de 

margem de lucratividade. O trecho abaixo evidencia esta visão: 
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[…] A margem é muito baixa. Para você ter uma ideia, hoje a margem do 
transportador que está pagando as contas e sobrevivendo sem tantos 
endividamentos é de 3 ou 4%, no máximo. É muito baixa. Aí você fala assim: 
"Quanto vai investir para fazer um trabalho de sustentabilidade?", "vai ter que 
investir 5% do faturamento", e aí você vai ficar no prejuízo. Para o 
transportador, hoje, a margem é muito baixa. (R7-TR) 

 

 Em seu depoimento, o entrevistado, na posição de transportador de cargas, 

reflete o desafio de engajar todos os elos da cadeia e, principalmente, como 

compartilhar os custos necessários para a implantação de projetos de 

sustentabilidade de uma forma justa e equilibrada; por outro lado, se refletindo em 

grande oportunidade para todo o setor de saúde animal enxergar valor no tema e atuar 

de forma justa, sem onerar a ponta da cadeia de suprimentos. 

Por fim, para o respondente R1-BM da empresa benchmarking, a comunicação 

clara e assertiva são pontos fundamentais para a geração de confiança e engajamento 

em iniciativas sustentáveis na cadeia de suprimentos, sobretudo no transporte de 

cargas. Além disso, transparência e padronização foram outros elementos 

destacados. Neste caso, o respondente destacou a importância de existir processos 

definidos e padrões desde o momento da concepção de concorrências até o avanço 

em iniciativas de sustentabilidade, sendo uma única regra aplicada a todos os 

parceiros. Isso traz celeridade e contribui para o engajamento. Outro ponto importante 

citado pelo entrevistado está na necessidade de ouvir atentamente o que o parceiro 

tem a acrescentar, uma vez que transportadores de cargas muitas vezes atuam com 

diferentes perfis de clientes e podem trazer ideias e iniciativas valiosas à organização.  

A flexibilidade é um outro aspecto muito relevante segundo respondente R1-

BM, isso porque” […] então não existe almoço grátis, a gente sabe que, de uma forma 

ou outra, nossas tabelas incluem algum percentual pequeno para isso e a gente está 

super ok com isso também […]”. 

No quadro 6, é apresentado um resumo com base nos principais resultados 

capturados nas entrevistas, relacionando as principais respostas com a base teórica: 
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Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

 
4.2.3 Bloco 3 – Nível Processos 
 

Este bloco traz as respostas dedicadas às categorias “Colaboração”, 

“Gerenciamento de riscos” e “Proatividade”, abordando práticas relacionadas a 

integração logística, desenvolvimento conjunto, padrões e certificações, além de 

aprendizado e inovação. 

Em relação à primeira categoria, para Chen e Paulraj (2004) e Gold et. al 

(2010), a colaboração desempenha um papel importante no aumento da vantagem 

competitiva de uma rede de suprimentos.  

Já na visão de Vachon e Klassen (2006), a colaboração pode ser entendida 

como um passo além da cooperação. A colaboração costuma ser orientada a longo 

prazo, também considerada a chave para alcançar desempenho de sustentabilidade 

(SARKIS et al., 2011). 

Portanto, a respeito da categoria “Colaboração”, foram elaboradas seis 

questões com o intuito de explorar a visão dos respondentes em relação à atuação 

em parceria com outros membros da cadeia de suprimentos, as estratégias adotadas 

e/ou planejadas para engajá-los, bem como as contribuições que cada um pode dar 

ao desenvolvimento de práticas sustentáveis no transporte de medicamentos 

veterinários no Brasil. 

Nesta seção, os respondentes destacaram a colaboração entre os membros da 

cadeia de suprimentos como um aspecto fundamental para que evoluam iniciativas 

Nível Categoria Prática
Base 

Teórica

Nº

 Questões
Respondente Principais Resultados

R3-EC
Necessário o esforço de toda a cadeia 

para fomentar sustentabilidade.

R1-BM
Relacionamento maduro e com foco no 

longo prazo são pontos cruciais.

R2-EF
Alta liderança deve influenciar o 

relacionamento em toda a cadeia.

R4-OL
Clientes não engajados atrapalha a 

evolução do tema no setor.

R5-OL
Necessidade de criação de processos e 

padrões claros a toda a cadeia.

R6-OL
Planejamento mútuo é questão chave 

para avançar em práticas sustentáveis

R7-TR
Investimentos compartilhados são 

fundamentais.

Estrutura Continuidade
Relacionamento de 

Longo Prazo

Mentzer et al., 

(2001); Vachon e 

Klassen, (2006); 

Carter e Rogers, 

(2008); Pagell e 

Wu, (2009); Gold et 

al., (2010), Fynes 

et al., (2008)

2

Quadro 6 – Resumo dos achados no Bloco “Estrutura” 
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concretas em relação à sustentabilidade, incluindo o compromisso de todos 

principalmente em relação a investimentos conjuntos, uma vez que alguns dos 

membros entrevistados, como o operador logístico e o transportador, afirmaram que 

a disponibilidade financeira desses elos da cadeia são limitados principalmente em 

relação à indústria, no caso, a empresa focal. Outros elementos foram ressaltados, 

como a necessidade de incentivos governamentais para o fomento de práticas 

sustentáveis no transporte, a inserção de regras e compromissos estabelecidos em 

contrato, além de incentivos como bônus, premiações e reconhecimentos aos 

participantes desta cadeia como forma de motivar e estimular a elaboração e 

implantação de práticas voltadas à sustentabilidade. 

Neste tópico, o respondente R3-EC responsável pela entidade de classe 

afirmou que, como representante de todo o setor de saúde animal, se dispõe a atuar 

de forma colaborativa em relação ao fomento de práticas de sustentabilidade, desde 

que tais ações sejam em benefício das 92 empresas filiadas e não somente à empresa 

focal.  

O respondente afirmou ainda que a entidade dispõe de amplo acesso às altas 

lideranças do setor e, caso haja o desenvolvimento de um plano de negócios pela 

empresa focal, ela poderá apresentar, em reunião trimestral, questões de 

sustentabilidade do setor. O entrevistado ainda concluiu ressaltando que “[…] a 

atuação colaborativa ao menos das grandes empresas do setor, somado aos esforços 

de toda a cadeia de suprimentos e com o apoio do SINDAN, pode gerar grandes frutos 

em breve […]”. 

Em seguida, os representantes da empresa focal (R2-EF), operador logístico 

(R4-OL, R5-OL e R6-OL) e do transportador (R7-TR) foram questionados sobre a 

disposição de suas empresas investirem em uma parceria com outros membros da 

logística e alocarem recursos financeiros e humanos com o objetivo de fomentar 

práticas sustentáveis relacionadas à logística de transportes de medicamentos 

veterinários. 

Na visão da empresa focal, a colaboração entre os membros da cadeia de 

suprimentos é fundamental para a implementação de projetos robustos e que 

impactem o meio ambiente, de forma que o respondente enxerga uma 

responsabilidade coletiva. Questionado em relação à disposição da empresa em 

investir recursos financeiros em ações de sustentabilidade, ele afirmou que: 

[…] é uma diretriz global e cada vez mais as pessoas estão tomando 
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consciência do impacto que causam ao meio ambiente e que planeta a gente 
quer deixar para as próximas gerações. Então a resposta curta seria sim. 
Obviamente investir você pode em diversas formas, mas o importante é a 
gente ter um plano mais estruturado onde a gente consiga ver quais são os 
possíveis projetos e quais são os potenciais ganhos desse projetos para que 
a gente possa quantificar não só investimento, mas o benefício desses 
projetos e como rápido a gente poderia implementá-los. (R2-EF) 

 

 Já os entrevistados que representam o operador logístico ressaltaram a 

disposição em designar recursos, financeiros ou humanos, para o desenvolvimento 

de iniciativas voltadas a redução e compensação de CO2 na estrutura de transporte 

de seus clientes. O CEO da companhia ilustrou de forma contundente sua opinião 

sobre o assunto: 

[…] Totalmente. A gente já vem fazendo isso, a AGV já vem fazendo esse 
investimento. Agora tem um ponto que eu vou ser sincero com você: a gente 
não investiu ainda, mas a partir dessa conversa eu já notei aqui e é uma coisa 
que vou conversar muito internamente para a gente estruturar; isso é a parte 
da compensação. A gente não entrou nessa linha ainda de compensação. 
Não por falta de interesse de investimento, simplesmente por falta de 
entendimento dessa outra linha do trabalho. (R4-OL) 

 

 Tanto o responsável pela sustentabilidade quanto o da área de transportes do 

operador logístico compartilharam opiniões semelhantes às de seu CEO, enfatizando 

a necessidade de influenciar toda a indústria em relação ao tema, além de colocar em 

prática ações já demandadas pelo novo proprietário, dado que a empresa foi adquirida 

por um grande grupo mexicano no final de 2019: 

[…] Creio que sim. Trata-se de um tema importante que tem hoje… só precisa 
ser validado com a diretoria, mas creio que sim, porque é algo importante hoje 
que está sendo muito cobrado pela sociedade. Como eu disse, nós também 
temos esse propósito, acho que um projeto que cabe para cada um, creio que 
sim. Imagino que nossa empresa hoje está disposta a participar. (R5-OL) 
 
[…] Eu acredito que sim, até porque o tema é uma realidade. Volto a dizer 
que, se a gente começar a plantar agora, vamos colher daqui 10/20 anos. 
Então é um tema que está vivo e não vejo nenhum tipo de barreira. Eu acho 
que quando a gente fala da proximidade do operador logístico com o cliente, 
é muito mais voltado justamente nessas soluções inteligentes de distribuição 
focando também nas questões ambientais. (R6-OL) 

 

O respondente R7-TR por sua vez trouxe um argumento antagônico em relação 

aos demais ao afirmar que o transportador em geral não dispõe de recursos 

financeiros para arcar com custos relacionados à execução de projetos voltados à 

redução de CO2 no transporte. Em sua visão, o ônus financeiro deve ser concentrado 

nos demais membros da cadeia com maior capacidade em termos de investimentos, 

isso porque as margens de lucro do setor de transporte de cargas não suportam o 

incremento desses custos sem o maciço apoio de toda a cadeia envolvida.  
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Tal ponto foi ressaltado através de seu depoimento: 

[…] Se a conta não ficar para nós, hoje minha margem é bem baixa. Meu 
ponto é questão de investimento. Se não tiver que eu desembolsar nada sou 
100% parceiro, se é para fazer algum trabalho voltado para a "você precisa 
trabalhar com esse tipo de equipamento, você precisa fazer algum processo 
que tenha que melhorar", enfim, alguma coisa dessa natureza, legal. Agora 
se for para investir é difícil. A gente já fez um baita investimento nesse período 
de pandemia, para a gente fazer outro investimento é bem complicado. Agora 
se for para ser parceiro e trabalhar em conjunto, fazer algum planejamento 
estruturado, melhorar algum tipo de processo, algo dessa linha, a gente é 
superparceiro, agora se for para requerer grana, não, nesse momento, 
infelizmente, a gente ainda não consegue. Agora se alguém entrar com 
recurso financeiro para fazer, a gente faz. (R7-TR) 

 

O respondente da empresa benchmarking  (R1-BM) afirmou que o engajamento 

da liderança da empresa em relação a seus parceiros da cadeia logística, somada a 

métricas criadas para estimular uma única visão em relação à importância da 

implantação de práticas sustentáveis no transporte de cargas, foi fundamental para o 

fomento de uma cultura colaborativa sobre o tema. Os trechos abaixo complementam 

sua visão a respeito do tema e algumas das ações tomadas pela empresa: 

[…] São poucos os que não participam hoje, não sei quantos, mas a grande 
maioria participa, tanto de armazém, de todas as legacies, de todas as 
operações. Grande parte do custo então é dos fornecedores. As mudas são 
pagas por eles. Mas é claro que a gente paga mais, acaba tendo uma tarifa 
um pouco maior no transporte se for comparar com o mercado, porém 
pagamos, pois sustentabilidade é parte de nossa proposta de valor e nossos 
fornecedores entenderam e colaboram conosco. (R1-BM) 

 

No que se refere aos aprendizados adquiridos em práticas sustentáveis com 

foco na logística de transportes, foi perguntado aos entrevistados por meio de cinco 

questões distribuídas entre os questionários se a empresa em que atuam elaborou, 

nos últimos dois anos, ao menos um estudo de pegada de carbono bem como analisou 

os principais desafios e oportunidades relacionados à incorporação de práticas 

sustentáveis no transporte de medicamentos veterinários no Brasil, cujas perguntas 

foram elaboradas em linha com a visão de Vachon e Klassen (2006), que destaca as 

práticas para poder e querer aprender com os outros membros na cadeia de 

suprimentos, além de Harms et al., (2013), que argumentam sobre como a empresa 

pode usar o conhecimento recém-adquirido através do aprendizado para melhorar 

seus produtos, serviços e operações para um melhor desempenho para a 

sustentabilidade. 

Os representantes do operador logístico, empresa focal e empresa 

benchmarking afirmam que sim, foram criados processos para a medição dos níveis 

de CO2 no transporte de cargas, seja por iniciativa conectada com a proposta de valor 
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da organização, seja por imposição de clientes que exigiram iniciativas ao negociarem 

novos contratos. Somente o respondente da entidade de classe afirmou que não 

houve ações da organização destinadas a questões relacionadas à pegada de 

carbono no mesmo período. 

O respondente R6-OL, que atua no operador logístico, afirmou que “[…] já faz 

uns dois anos que a gente vem sendo cobrado de alguns clientes a emissão […]”, ou 

seja, na sua avaliação, a medição tem mais relação com o nível de exigência dos 

clientes do que uma ação proativa da empresa. O trecho abaixo corrobora com essa 

visão: 

[…] Na hora que tivemos a primeira exigência de clientes nos pedindo, nós 
tivemos uma consultoria e fomos entender como seria possível fazer esse 
cálculo para tentar entender qual ferramenta que seria mais padronizada. O 
que precisávamos para calcular? Tipo de veículo, por idade, distância, tipo de 
combustível a ser utilizado, você vai usar biodiesel, só diesel normal, qual 
emite mais, qual queima mais, emite mais CO2, qual emite menos? Quando 
começamos não tínhamos. Para fornecer esses dados para clientes nós 
temos que ter a certeza dos números fornecidos. Não adianta eu mandar uma 
planilha para você "está muito divergente, se eu calcular aqui vai dar 
totalmente diferente”; os números têm que bater ou tem que ser, no máximo, 
parecido ali. (R6-OL) 

 

Neste contexto, o operador logístico compartilhou, logo após a realização das 

entrevistas, a tabela 4 refletindo a medição de CO2 referente ao transporte de produtos 

da empresa focal para efeito de robustez do estudo e elaboração de futuras iniciativas 

sustentáveis ligadas a redução e compensação dos gases de efeito estufa gerados no 

ano de 2020, sendo dados reais os divulgados na tabela 4. 

Foi considerado o volume de embarques com base no número de 

conhecimentos de transportes eletrônicos (CTe’s9) emitidos anualmente, 

correspondendo a cerca de 62.400 viagens, atingindo uma distância anual de 

6.199.539 km, o que resultou em, aproximadamente, 3.315 toneladas de emissões 

totais de CO2, conforme ilustrado na tabela 4: 

 
9 O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) é um documento que existe com o objetivo de 
registrar, para fins fiscais, as prestações de serviço do transporte de cargas realizadas no Brasil. 
Fonte: https://www.hivecloud.com.br/post/cte/ 
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Tabela 4 – Critérios para cálculo de inventário de GEE – empresa focal 

 

Fonte: dados internos fornecidos pelo operador logístico da empesa focal (2021). 

 

Com os dados relativos às medições em mãos, é possível verificar o potencial 

existente para a elaboração de iniciativas voltadas à sustentabilidade no transporte de 

cargas da empresa focal. Para efeito de comparação, a distância percorrida no ano 

de 2020 na distribuição de seus produtos em todo o território nacional equivaleu a 

cerca de 155 voltas na Terra, considerando que uma volta completa em nosso planeta 

corresponde a uma distância 2πr~40 mil km10. 

Já o respondente R7-TR, representando o transportador, afirmou que a 

empresa realiza anualmente as medições de GEE de seus clientes para atender a 

obrigações contratuais, uma vez que muitos contratos contêm cláusulas específicas 

exigindo o inventário emitido todos os anos: 

[…] Várias empresas já nos pediram e a gente encaminhou. Fizemos todas 
as medições solicitadas por eles e a gente enviou para eles, mas não tenho 
essa informação para te passar agora, mas todo ano a gente faz o quanto 
estamos gerando aí de gás carbônico. Nosso time responsável contrata 
geralmente uma empresa terceira que faz todo esse trabalho de medição. Aí 
eles emitem o relatório e a gente manda para o cliente, mas os clientes nos 
pedem isso anualmente. Principalmente também quando a gente está em 
fase de homologação e posteriormente na fase de elaboração contratual, não 
é?. (R8) 

 

Em relação à empresa focal, o respondente R2-EF destacou que foi 

implementado um programa global de sustentabilidade em 2020, cuja medição dos 

níveis de CO2 não só no transporte de cargas como em toda a estrutura produtiva da 

empresa passou a ser um pilar estratégico estabelecido pela CEO global da 

companhia, que tem liderado ações relevantes no tema tanto internamente quanto 

junto aos acionistas e à comunidade em geral, desta forma criando um compromisso 

com o mercado: 

[…] Foi lançado um programa estruturado em 2020 baseado em 

 
10 Informação baseada nos cálculos realizados pelo Departamento de Física Experimental do Instituto de Física da Universidade 
de São Paulo, disponível em:  http://axpfep1.if.usp.br/~otaviano/voltaaomundo.html. 

Descrição da 

Frota
Tipo da Frota de Veículos

Idade 

Média da 

Frota

Distância anual 

(km)

Consumo 

médio 

sugerido  

(km/l)

Quantidade 

Combustível

Consumido 

Anualmente (em 

lts)

Fator de Emissão do

combustível fóssil

(kg CO2 / litro)

Emissões 

totais

(t CO2e)

Caminhão Caminhão leve a Diesel 2014 2.886.372            5,6 515.424                           2,60 1.233,14            

Caminhão Caminhão médio a Diesel 2014 737.334                5,6 131.667                           2,60 315,01                

Caminhão Caminhão semipesado a Diesel 2014 1.696.302            3,4 498.912                           2,60 1.182,18            

Caminhão Caminhão pesado a Diesel 2014 777.996                3,4 228.822                           2,60 542,20                

Caminhão Caminhão leve a Diesel 2014 99.053                   5,6 17.688                             2,60 42,32                  

Fiorino Veículo comercial leve a gasolina 2014 2.482                     9,9 251                                    2,21 0,42                     

6.199.539      1.392.764              3.315,28      
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compromissos com o mercado. A primeira etapa desse plano estruturado foi 
em cada mercado contabilizar, porque a gente não tinha essa visão, o quanto 
de emissões de CO2 a gente gerava em cada mercado, cada operador 
logístico. Ou seja, construir um baseline. E essa coleta de dados ela é feita 
mensalmente, é coordenada pelo grupo de Global Logistics e nós temos que 
alimentar essas informações. Mediante a construção desse baseline vão ser 
feito os planos para diminuir essa quantidade de emissões geradas de 
carbono e outras atividades, iniciativas para melhorar do ponto de vista da 
sustentabilidade. Eu não tenho dúvida que isso vai ser objeto não só para o 
próximo ano de 2021 mas como também nas reuniões a gente vai passar a 
ter o report essas iniciativas e dos resultados dessas iniciativas. (R2-EF) 

 

Por sua vez, o respondente R1-BM, representando a empresa benchmarking, 

afirma que há pelo menos sete anos é feita a medição dos níveis de CO2 emitidos no 

transporte de seus produtos pelos embarcadores e daí nasceu a iniciativa que virou 

referência no setor de agronegócios e despertou o interesse do pesquisador em 

estudar o tema aplicado à indústria de saúde animal: 

[…] A gente só teve muita dificuldade de encontrar alguma forma aí na 
academia, na literatura de como fazer a medição. Foi onde a USP ajudou a 
gente também a chegar numa forma de cálculo. Então a gente usa o 
protocolo, já mudou o protocolo algumas vezes, atualmente é o protocolo 
Cefic (European Chemical Industry Council). Ele indica cálculo de quantas 
toneladas de carbono para o peso e quilometro e com isso a gente define a 
meta. Então atualmente nossa meta é compensar... começamos com uma 
meta de compensar 5%, foi crescendo ano após ano. Estamos chegando a 
50% de compensação hoje, depois de algum tempo e hoje medimos  para 
transportes e armazém. (R1-BM) 

 

Analisando as respostas obtidas em relação aos desafios e oportunidades na 

implantação de práticas sustentáveis, os sete respondentes trouxeram elementos 

relevantes que refletem o estágio de maturidade da indústria de saúde animal em 

relação ao tema de sustentabilidade, cujas visões são semelhantes em alguns 

aspectos e diferem em outros.  

A análise de dados indicou que a capacidade de investimentos pelos 

transportadores, em função da baixa remuneração do setor, o engajamento de todos 

os membros cadeia bem como a característica de transporte cada vez mais 

fracionado, principalmente ao mercado pet foram destacados pelos respondentes 

como principais obstáculos para a elaboração e implantação com sucesso de 

iniciativas sustentáveis em saúde animal. 

A seguir, os principais comentários que contribuíram para a reflexão sobre 

esses aprendizados. 

Os grandes desafios geográficos que a malha logística brasileira impõe às 

operações da empresa focal são relacionados a frotas antigas que poluem mais o 

meio ambiente e que ainda estão muito presentes no transporte do setor de saúde 
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animal foram os principais pontos destacados pelo respondente R2-EF, que ainda 

comentou: 

[…] enfocar os produtos biológicos, ou seja, transporte de vacinas, que para 
mim é um dos grandes desafios. Como fazer chegar esse produto biológico 
em regiões distantes utilizando soluções que sejam cada vez mais, do ponto 
de vista de sustentabilidade, melhores [sic]. Então eu acho que uma das 
iniciativas que a gente tem que colocar como meta é buscar essas 
alternativas. (R2-EF) 

 

 Na opinião do respondente 3 (entidade de classe), os principais desafios estão 

relacionados aos investimentos necessários para a implantação de projetos ligados à 

sustentabilidade, pois na sua visão o setor de saúde animal não está maduro para 

adaptar sua proposta de valor ao tema, cujo foco principal é sempre a maximização 

de lucros, experiência positiva ao cliente e inovação através de produtos. Além disso, 

destacou também a dificuldade no engajamento do cliente final, seja um produtor rural 

ou um dono de pet, enxergar valor em sustentabilidade, o que de certa forma 

desestimula o setor a “entrar de cabeça” em iniciativas e práticas sustentáveis. Outro 

ponto comentado refere-se à má infraestrutura das estradas brasileiras, a utilização 

de frotas antigas e muitas vezes em más condições de uso, como consequência, 

aumentando os níveis de CO2 emitidos na atmosfera.  

 Já na opinião dos respondentes que representam o operador logístico (R4-OL, 

R5-OL e R6-OL), há diversos aspectos importantes a serem considerados como 

desafiadores para a pauta de sustentabilidade nos transportes, ainda mais em um 

mercado que têm aproveitado o bom momento do setor agropecuário, impactando 

positivamente as áreas de bovinocultura, suinocultura e avicultura, bem como o 

mercado de animais de companhia. Segundo os respondentes, a pandemia acelerou 

o crescimento deste mercado e tem mostrado o novo comportamento do consumidor, 

ávido por compras via internet, o que tem gerado volumes de transportes muito 

maiores que nos anos anteriores e consequentemente mais diversificados e 

fracionados, trazendo novas complexidades logísticas a todos os membros da cadeia. 

O respondente R4-OL, CEO da empresa, destacou as baixas margens do setor 

de transportes e alta idade média das frotas como obstáculos em relação a 

investimentos em iniciativas de sustentabilidade, o que na visão dele reflete a 

realidade brasileira: 

[…] Eu acho que um dos desafios está relacionado à questão da frota do 
Brasil hoje. Esse negócio de transporte no Brasil é um negócio de baixas 
margens e de muitas empresas no mercado, sejam transportadores ou 
autônomos. Como o Brasil é um país tão grande, continental, nenhuma 
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empresa, ninguém consegue ter caminhões para atender todo o Brasil. 
O outro desafio que vejo é como é um setor de baixas margens, porque o  
frete não remunera o motorista como deveria e os custos fixos e variáveis 
pesam demais, impactando a capacidade de investimento e desestimulando 
o setor a investir em sustentabilidade caso não tenha o apoio maciço da 
indústria. (R4-OL) 

 

Outra visão interessante foi apresentada pelo respondente R5-OL, ao destacar 

a burocracia do setor de transportes de produtos perigosos como um desafio à cadeia 

de saúde animal, uma vez que há poucas transportadoras homologadas e geralmente 

as que atendem a todas as exigências governamentais estão localizadas distantes 

dos grandes centros consumidores deste tipo de produto, aumentando, desta forma, 

o lead time e, consequentemente, a emissão de CO2: 

[…] O setor de saúde animal é bem diversificado porque hoje ainda não tem 
no mercado tantas empresas consolidadas, principalmente dos produtos 
classificados como perigosos, esse é o maior que acaba sendo arriscado, 
acaba sendo mais demorado, uma entrega de 7 dias vira 21. O de vocês é 
nessa faixa. De 21 até 28 dias pode demorar dependendo do local. Então 
você acaba tendo poucas empresas qualificadas que aí acabamos ficando na 
mão deles por custo (R5-OL).  
 

Já na opinião do respondente R6-OL, responsável pela área de transportes da 

empresa, afirmou que a falta de infraestrutura para suportar o setor é um dos fatores 

mais difíceis a serem considerados, por exemplo, a adoção de novas fontes de 

combustíveis mais sustentáveis quando comparadas ao diesel: 

[…] Se a gente for pensar no termo rodagem, um dos grandes obstáculos do 
Brasil a questão da infraestrutura. A gente fala em colocar os caminhões com 
GNV para rodagem, mas por incrível que pareça que tem regiões do Brasil 
que não têm postos suficientes para abastecer veículos com GNV. Então já 
é uma restrição de infraestrutura. (R6-OL) 

 

O transportador, respondente R7-TR, destacou que, além dos enormes 

desafios do setor em relação à capacidade de investimentos em sustentabilidade, há 

uma desconexão entre os membros da cadeia de suprimentos por diversos fatores, o 

que acaba onerando toda a responsabilidade por ações à ponta, ou seja, ao 

transportador: 

[…] O 1º ponto importante nessa questão é o início da cadeia. Acho que o 
início da cadeia precisa ser sustentável porque ele não é. Você pode ver 
muitas empresas que falam de sustentabilidade, mas que tem um monte de 
papel aí, produz um monte de papel, plástico etc. Na verdade acho que 
começa no governo, o início da cadeia, das empresas, das indústrias, 
operadores logísticos e, por último lógico, o transportador que vai fazer a 
entrega e não jogar toda a responsabilidade de hoje para o transportador 
fazer algo sustentável, é um trabalho conjunto. (R7-TR) 

 

Por fim, o respondente R1-BM da empresa benchmarking  destacou que uma 

das grandes dificuldades apresentadas, sobretudo nos primeiros dois anos de 
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implantação de um projeto para a compensação e CO2 de seus parceiros no 

transporte, esteve relacionada à quebra de paradigma em relação à inclusão do tema 

sustentabilidade na pauta de negociações comerciais e convencer o mercado sobre a 

necessidade de uma agenda positiva sobre o tema, uma vez que a indústria do 

agronegócio até então não havia investido com força em práticas ligadas à 

compensação de GEE. Outro fator citado pelo respondente refere-se à questão dos 

custos necessários para a implantação de projetos, no qual o escopo da empresa 

relacionava a questão de investimentos pelos parceiros de transporte, o que gerou 

resistências que só foram sanadas quando a empresa benchmarking se propôs criar 

programas de incentivo que atraíssem seus parceiros, além e engajar outros setores 

dentro da própria companhia, como mostra o seguinte trecho da entrevista: 

[…] então tem que ser um valor para os fornecedores, igual a gente proíbe 
trabalho escravo, a gente proíbe veículo antigo. Tem que ser tornar algo não 
negociável algumas práticas. Veículo acima de 10 anos nem cogitamos no 
transporte de nossos produtos. 10 anos está muito até. Pensar às vezes, tal 
fornecedor oferece uma multimodalidade que é um pouco mais caro, tudo 
bem, ainda assim não dá um ônus tão grande em nosso budget. Então acho 
que culturalmente também, conseguir fazer com que o time financeiro 
entenda isso, compras funcione e isso internamente também foi um trabalho, 
trabalho de formiguinha. (R1-BM) 
 

Concluindo o bloco 3, são apresentadas as opiniões dos respondentes em 

relação às oportunidades que cada um enxerga em como superar os obstáculos 

mencionados e transformá-los em iniciativas práticas que impactarão o meio ambiente 

e poderão mudar a percepção do mercado em relação ao setor logístico que atende 

ao mercado de saúde animal brasileiro. De forma geral, todos os respondentes 

afirmaram que uma postura colaborativa e com ações estruturadas em diversas 

frentes como investimentos financeiros, liderança de projetos por parte da indústria e 

foco em melhorias operacionais são aspectos importantes a serem explorados, 

portanto transformando os obstáculos existentes em oportunidades de 

desenvolvimento futuro em iniciativas e práticas sustentáveis. 

O diretor de Supply Chain da empresa focal, respondente 2, destacou como 

principais oportunidades existentes a inclusão de políticas de incentivo à categoria de 

transporte na renovação de frotas, investimentos em infraestrutura e principalmente 

melhorias operacionais pelo operador logístico que resultem em uma quantidade 

menor de veículos circulando nas rodovias, contribuindo, desta forma, para a redução 

no volume de CO2 não só da empresa focal, mas de todo o setor: 

[…] Eu acho que os tipos de veículos a serem utilizados, que combustíveis 
esses veículos utilizam, a parte de consolidação de cargas eu acho que ajuda 
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também. Eu acho que você conseguir como operador logístico consolidar 
mais cargas se gerará necessidade de menos veículos para fazer essas 
entregas. Então tem um efeito positivo com relação a logística e 
consequentemente a sustentabilidade no transporte. (R3-EC) 

 

O respondente 3, representante da entidade de classe, não focou com 

profundidade nesta questão alegando não participar das operações logísticas das 

empresas filiadas. Porém, fez questão de destacar a necessidade de o setor criar 

ações para influenciar os consumidores finais através de sustentabilidade, seja em 

produtos ou serviços, como a evolução da logística reversa de embalagens. Segundo 

o respondente, é preciso que alguma empresa tome a dianteira e proponha programas 

de sustentabilidade que possam servir de exemplo a todo o setor de saúde animal. 

Neste sentido, segundo o respondente, a entidade de classe poderá atuar como 

um facilitador e se comprometer a levar propostas de projetos às reuniões trimestrais 

do comitê de sustentabilidade. Além disso, o respondente também chamou a atenção 

para a possível compensação de CO2 não só no transporte, mas também nas próprias 

estruturas produtivas das empresas filiadas e principalmente do operador logístico, o 

mesmo entrevistado neste estudo. 

Os representantes do operador logístico (R4-OL, R5-OL e R6-OL) agregaram 

opiniões complementares em suas respostas, mas um fator em comum na resposta 

de todos chamou a atenção do pesquisador: a necessidade de uma atuação efetiva 

da indústria, em especial as grandes corporações que lideram o setor de saúde 

animal, na formulação de estratégias voltadas à sustentabilidade das suas cadeias. 

Todos alegaram que o operador logístico, até por ser o maior fornecedor que atende 

a este mercado, poderá atuar em parceria tanto em melhorias operacionais 

(consolidação de cargas, frota de veículos, revisão de rotas) quanto em iniciativas 

ligadas à compensação do CO2, desde que algum de seus clientes apoie tanto 

financeiramente projetos como se disponha a construir juntos as estratégias 

necessárias.  

O CEO (respondente R4-OL) foi bastante incisivo ao afirmar que uma das 

grandes oportunidades existentes estava justamente na disposição empresa focal em 

olhar a questão de sustentabilidade como investimento e não como despesa, o que 

pode gerar uma quebra importante de paradigma e levar outros players do setor a 

aderir a esta temática e, assim, resultar em um círculo virtuoso em que ganham as 

empresas e principalmente a sociedade: 

[…] Então eu acho que é uma grande oportunidade que na hora que existir 
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essa consciência de que sustentabilidade não é só consciência ambiental, 
mas também geração de negócios. As empresas passam a investir mais nas 
empresas que fizerem isso vão ter maior crescimento, maior rentabilidade. Eu 
acho que hoje o mercado paga para trabalhar com empresas que tenham 
sustentabilidade. Então a grande oportunidade que vejo é que tão pouco 
ainda foi feito neste mercado de saúde animal, o que o que se fizer já dá um 
salto importante. (R4-OL) 

 

Por sua vez, o respondente 5 lembrou a necessidade de investimentos em 

infraestrutura para apoiar caminhoneiros principalmente autônomos, que não dispõem 

dos mesmos recursos financeiros das transportadoras de grande porte e, portanto, 

podem contribuir com mais força em iniciativas e práticas sustentáveis: 

[…] Vejo que uma oportunidade seria colocar em prática além de ações 
voltadas à logística reversa, infraestrutura de apoio, como ter os postos 
preparados para melhor atender aos motoristas, ter incentivo para trocar os 
óleos, incentivo para trocar os pneus, entre outras ações. A gente acaba não 
tendo esse tipo de incentivo e as ações de sustentabilidade acabam sendo 
prejudicadas. (R5-OL) 

 

O respondente 6 fez questão de ressaltar a importância de flexibilizar 

regulamentações no transporte a respeito da otimização de cargas compartilhadas, o 

que seria uma grande oportunidade para a redução de veículos nas estradas, 

consequentemente, impactando o meio ambiente. Além disso, o entrevistado lembrou 

também a evolução do mercado de saúde animal ao universo do e-commerce, 

considerado um “caminho sem volta” principalmente após a chegada da pandemia. 

Em sua opinião, há grandes oportunidades em termos de sustentabilidade a 

considerar no mercado com o “novo normal”: 

[…] Acho que oportunidade latente é a gente começar também a desmistificar 
algumas questões que existem entre as portas e começar fazer parcerias com 
os carros de passeio. Eu fico olhando isso, vemos um batalhão de veículos 
seja de 99, Uber ou qualquer outro tipo de aplicativo, esses caras às vezes 
ficam rodando o dia inteiro com o porta-mala vazio. Então tem oportunidade 
aí. É outra quebra de paradigma. (R6-OL) 

 

Uma visão mais pessimista foi dada justamente pelo transportador 

(respondente R7-TR) que, quando perguntado sobre esta questão, afirmou: 

[…] Sinceramente não vejo no momento nenhuma. A não ser que eu tenha 
que investir, mas sem investimento sem chance. Acredito que ações de 
sustentabilidade são possíveis, sim, oportunidade tem, mas tudo tem que 
investir e o apoio e engajamento de toda a cadeia é o segredo do sucesso. 
(R7-TR) 

 

O respondente 1 buscou explorar esta questão com exemplos concretos de 

iniciativas implementadas na empresa benchmarking. Foram destacadas ações como 

a reorganização das roteirizações de cargas para seus negócios voltados ao 
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agronegócio, além da implantação de um programa robusto em parceria com seus 

parceiros logísticos, voltado especificamente à compensação de CO2 no transporte.  

Um ponto que chamou a atenção foi a vinculação dessa iniciativa à política de 

bônus dos executivos, o que, na visão do entrevistado, foi decisivo para aumentar o 

engajamento interno. A mesma ação foi feita em relação aos parceiros comerciais em 

logística, condicionando a adesão ao projeto a uma pontuação de até 3% em uma 

escala de 0% a 100% nas negociações comerciais. Atualmente, este índice 

corresponde a cerca de 10% do peso ao avaliar os fornecedores. 

 O trecho a seguir resume os principais pontos dessas iniciativas:  

[…] Nós passamos a determinar o percentual de ocupação do veículo ou a 
rota que vai seguir, qual distância, quantos veículos, se a roteirização foi 
melhor e mais aderente ao que entendemos ser mais sustentável. Em relação 
ao plantio, que é o que a gente tem, até um pouco mais fácil até de medir e 
está há mais tempo, foram plantadas 122 mil mudas ao longo desses últimos 
5 anos, envolvendo 37 fornecedores. A evolução foi muito grande. Começou 
devagar, bem como programa voluntário mesmo, agora está oficial, é meta 
nossa, meta dos gerentes, uma vez que impacta na sua remuneração 
variável, meta da transportadora, senão ela não ganha pontuação para 
disputar concorrências. (R1-BM) 

 

Umas das perguntas relacionadas aos critérios utilizados para a seleção de 

fornecedores que atendam aos padrões e voltados a sustentabilidade foi direcionada 

à empresa focal e à empresa benchmarking, por elas estarem na condição de 

contratantes dos serviços logísticos. Os padrões são uma maneira relativamente fácil 

de tornar a cadeia de suprimentos mais ecologicamente correta (SRIVASTAVA, 2007) 

e socialmente responsável; portanto, são frequentemente usados tanto no SSCM 

quanto no SCM (SEURING; MÜLLER, 2008b, GOLD et al., 2010b). Este conceito foi 

corroborado pelos dois respondentes, que reconheceram a definição de processos e 

certificações como um aspecto relevante na seleção de fornecedores com aderência 

às questões de sustentabilidade.  

O representante da empresa focal fez questão de ressaltar, durante a 

entrevista, como a empresa vem evoluindo ao longo do tempo ao selecionar seus 

fornecedores logísticos: 

São vários os critérios. Até então, sendo bem transparente como nessa matriz 
de critérios, a gente já tem vários elementos além do custo, a qualidade de 
serviços, qualidade das entregas. Outra iniciativa que a gente pode 
implementar rapidamente é ter um critério com peso com relação a como essa 
empresa de transporte é do ponto de vista ambiental. Se ela tem algum 
programa de melhoria ou não, se o operador logístico tem algum programa 
ou utilização da parte de emissões. Então eu acho que começa na gente 
definir, adicionar nos critérios atuais essa preocupação com relação à 
sustentabilidade, principalmente na parte ambiental. (R2-EF) 
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Já o respondente R1-BM afirmou que a empresa benchmarking desenvolveu 

ferramentas em suas RFIs11 voltadas à avaliação de fornecedores desde o momento 

inicial das negociações, incluindo diversas perguntas de cunho ambiental e 

classificando os fornecedores por peso, no qual atualmente chega a 10% da avaliação 

ao decidir pela contratação de um fornecedor, além de mecanismos de 

reconhecimento das melhores práticas em aderência com o que a empresa enxerga 

como valor em sustentabilidade. Além disso, um ponto ressaltado foi a adoção, em 

2015, de um código de conduta para os fornecedores em que a empresa estabelece 

regras voltadas aos compromissos ambientais e sociais que seus parceiros devem 

aceitar ao fazerem negócios com a empresa. Segundo Pagell e Wu (2011), as 

empresas utilizam seus próprios padrões, principalmente na forma de “Códigos de 

Conduta”, como meio de garantir que todos os membros da rede se comportem de 

acordo com a estratégia de sustentabilidade. 

O entrevistado sintetizou a importância no estabelecimento de padrões e 

processos como uma iniciativa importante ao afirmar que: 

[…] Acho que tem essa questão de nivelamento também, transformar num 
critério, ou você tem, ou você não tem. Então as pessoas que não participam 
começam a ficar de fora. Tem a questão de reconhecer nas avaliações. Então 
uma boa nota, sim, faz sentido porque a gente dá um percentual de volume 
maior ou menor, a gente pode ajustar isso todo mês. Tem seriedade com 
fornecedores. Atualmente se alguém não tiver nenhum programa eles nem 
entram para a concorrência, ele já ficam na primeira fase. Então acho que é 
esse nivelamento (R1-BM). 

 

Concluindo este bloco, os entrevistados foram questionados sobre quais 

iniciativas poderiam inovar a forma de a cadeia de suprimentos no setor de saúde 

animal enxergar a questão da sustentabilidade e quais mecanismos poderiam ser 

explorados para o avanço desta agenda. As opiniões dos entrevistados foram 

diversas, cada um explorando seu campo de atuação dentro da cadeia. 

Os membros da cadeia de suprimentos da empresa focal abordaram como 

oportunidade de inovação a modernização da frota de veículos que atendem o setor 

de saúde animal, por exemplo, caminhões elétricos ou movidos a gás natural, como 

forma de contribuir para a redução dos níveis de CO2 emitidos atualmente. Também 

afirmaram que a criação de um programa de compensação de CO2 é uma inovação 

 
11 A sigla RFI também vem do inglês Request For Information, que significa solicitação de 
informações. Quando o mercado possui muitos fornecedores de um determinado item, a 
solicitação de informações é um documento elaborado para entender o que esse mercado 
oferece e saber quem são empresas aptas a atender as necessidades da companhia.  
Fonte:https://www.abrafac.org.br/blog/ 
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que levaria todo o setor a olhar a sustentabilidade como um elemento relevante para 

geração de valor na cadeia de suprimentos. 

O arcabouço teórico que embasou a elaboração do roteiro de perguntas traz, 

na categoria Proatividade, uma visão importante visão sobre como a inovação é 

essencial para o desenvolvimento de uma cadeia sustentável. 

Em primeiro lugar, as empresas que optam por adotar estratégias de 

sustentabilidade investem no desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis 

(SEURING; MÜLLER, 2008; SEURING, 2011). Já para McKinnon (2010b) e Harms et 

al (2013), outras tentativas de medir o desempenho da sustentabilidade ao longo da 

cadeia de abastecimento estão atualmente implementadas, como calcular e reduzir a 

pegada de carbono dos produtos ao longo da cadeia de abastecimento, são uma 

forma de aprimorar uma dimensão da sustentabilidade, justamente o foco das 

principais respostas recebidas nas entrevistas. 

A adoção de iniciativas como a adoção de um sistema de compensação de CO2 

em parceria com operadores logísticos e transportadores, com o apoio da entidade de 

classe para impulsionar todo o setor de saúde animal, foram pontos destacados pelo 

respondente 2. Opinião semelhante ao respondente 4, CEO do operador logístico, que 

sinalizou de forma positiva a ideia de criar um programa de compensação de CO2 no 

transporte com investimentos compartilhados principalmente com a indústria: 

[…] Então eu vejo a criação de parcerias até para questão de compensação 
com muitos bons olhos. Por exemplo, não sou eu que emito o CO2, somos 
nós. Nessa relação de parceria não é muito forte com vocês (empresa focal) 
e os demais grandes players, amanhã a gente está plantando 30 mil árvores, 
eu estou plantando 15 mil e você está plantando 15 mil, no final todos saem 
ganhando. (R4-OL) 

 

Os respondentes R5-OL e R6-OL acrescentaram opiniões idênticas sobre 

como a inovação poderia valorizar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos. 

Ambos destacaram a adoção de investimentos em veículos elétricos e gás natural 

como alternativas futuras de melhor eficiência energética, além de iniciativas voltadas 

a treinamentos específicos de e-driving, que consiste na preparação de motoristas 

para dirigirem de forma mais sustentável, além da implantação de drones para 

entregas de pequenos medicamentos com temperatura não controlada ao mercado 

pet nos grandes centros urbanos, substituindo a última milha. 

O entrevistado responsável pelo transportador destacou algumas iniciativas já 

adotadas no setor de transportes e que contribuem para a redução nas emissões de 

CO2, como melhorias na otimização de cargas e ocupação dos veículos, melhorias na 
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roteirização e a troca de frotas de veículos por opções mais modernas e sustentáveis, 

além de destacar a necessidade de incentivos e reconhecimento aos transportadores 

que adotem iniciativas e práticas sustentáveis, por exemplo, o pagamento de um 

bônus sobre o frete contratado e preferência em novos carregamentos ao 

embarcador. 

Já o representante da empresa benchmarking destacou o pioneirismo da 

organização ao criar em 2015 seu programa de compensação de CO2 no transporte 

de produtos do agronegócio, cujo objetivo consistiu em conscientizar toda a cadeia de 

suprimentos sobre não só reduzir as emissões, mas compensar aquilo que foi gerado 

na atmosfera, desta forma fortalecendo um dos pilares estratégicos da organização 

que é a sustentabilidade: 

[...] Foi uma iniciativa pura do time de logística, conversando com duas 
transportadoras, resolvemos criar isso (o programa). Ele era focado muito em 
compensação. Então plantávamos árvores com o apoio das transportadoras, 
depois com operadores logísticos e atualmente em nossa estrutura de 
manufatura. (R1-BM) 

 

Seguindo a proposta de atuar de maneira inovadora e estender as práticas 

sustentáveis para o início da cadeia, ou seja, nas lavouras onde são utilizados seu 

portfólio, composto por sementes e defensivos agrícolas, o entrevistado destacou que 

a empresa se comprometeu a reduzir em 30% as emissões de GEE na agricultura 

mundial até 2030. Segundo ele, para que isso seja possível, a empresa está adotando 

junto a seus clientes agricultores a otimização das operações agrícolas e estimulando 

a adoção de práticas sustentáveis que ajudam a capturar mais carbono no solo. 

Observando o conteúdo das iniciativas propostas pelos entrevistados, nota-se 

uma agenda relevante à contribuição da cadeia de suprimentos pertencente a 

empresa focal no que se refere aos compromissos assumidos pelo Brasil em relação 

ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13, no qual um dos principais 

objetivos é: 

Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos, apresentando um diagnóstico inicial das metas e dos indicadores 
disponíveis para o país nos anos iniciais da Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Busca também informar sobre os principais 
planos, estratégias e políticas nacionais que contribuem para o 
enfrentamento da mudança global do clima, para ampliar a resiliência e a 
capacidade adaptativa aos seus riscos e impactos e para incentivar os atores 
econômicos e sociais a adotarem práticas de baixa emissão de gases de 
efeito estufa (GEEs) (IPEA, 2019). 
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Essas e outras sugestões que foram citadas pelos respondentes compõem o 

quadro 7, que resume os principais resultados deste tópico: 
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  Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 

Nível Categoria Prática
Base 

Teórica

Nº

 Questões
Respondente Principais Resultados

R1-BM
Engajamento da liderança é fundamental 

para atrair os parceiros comerciais.

R3-EC
Se dispõe a colaborar na mediação junto ao 

setor de saúde animal.

R2-EF
Responsabilidade coletiva como ponto-

chave.

R4-OL

Disposição em alocar recursos humanos e 

financeiros para avançar em 

sustentabilidade.

R5-OL
Vê a empresa disposta a colaborar com 

ações concretas.

R6-OL
Relacionamento com os clientes tende a 

beneficiar a agenda de iniciativas.

R7-TR
Ônus financeiro pode ser uma barreira ao 

desenvolvimento conjunto.

R6-OL
Processos são fundamentais para a 

evolução nas medições de CO2.

R1-BM
Medição constante derivou em práticas 

sustentáveis como a compensação de CO2.

R2-EF
Negociar iniciativas em contrato é uma boa 

opção a indústria.

R4-OL
Necessidade de aprender com outras 

indústrias mais maduras no tema.

R1-BM
Quebrar paradigmas foi uma grande 

barreira a ser vencida.

R2-EF
Falta de infraestrutura sempre foi um 

desafio imposto ao setor.

R3-EC
Setor de saúde animal ainda não está 

maduro para explorar sustentabilidade.

R5-OL
Burocracia no setor de transportes pode ser 

um entrave.

R6-OL
Falta de infraestrutura impede avançar em 

sustentabilide no transporte.

R7-TR

Falta de conexão entre a cadeia traz 

desafios a implantação de projetos 

sustentáveis.

R1-BM
Vinculação de bônus das l ideranças e 

equipes a metas de sustentabilidade.

R2-EF
Políticas de incentivo a categoria de 

transportadores.

R3-EC
Trabalho de influência com consumidores 

também é importante.

R4-OL
Setor deve olhar sustentabilidade como 

investimento e não despesa.

R5-OL
Incentivos aos motoristas pode acelerar 

práticas sustentáveis.

R6-OL
Flexibil ização na política de transportes é 

importante para avançar no tema.

R7-TR
Investimentos vindos de toda a cadeia é 

fundamental para uma agenda próspera.

R2-EF

Rigor na seleção de fornecedores para atrair 

parceiros com foco e compromisso em 

sustentabilidade.

R1-BM

Código de conduta a fornecedores com 

regras claras é uma ferramenta importante 

para orientar os parceiros logísticos.

R1-BM

Pioneirismo ao criar o 1º programa de 

compensação de CO2 em transportes do 

agronegócio.

R2-EF
Criação de um programa de compensação de 

CO2 na saúde animal.

R4-OL
Investimentos compartilhados em 

compensação de CO2.

R5-OL
Adoção de veículos elétricos e movidos a gás 

natural.

R6-OL
Treinamentos específicos via e-driving a 

motoristas.

R7-TR
Melhorias na otimização e roteirização de 

cargas.

Processos Colaboração
Desenvolvimento 

conjunto

Chen e Pauraj (2004); 

Gold et. al (2010), 

Vachon e Klassen 

(2006), Sarkis et 

al.(2011)

6

Processos
Gerenciamento de 

Riscos
Padrões e Certificação

Srivastava (2007), 

Seuring e Müller 

(2008b), Gold et al., 

(2010b), Pagell e Wu 

(2011)

2

Processos Proatividade Aprendizado

Vachon e Klassen 

(2006), Harms et al., 

(2013)

5

Processos Proatividade Inovação

Seuring e Müller 

(2008), Seuring 

(2011), McKinnon 

(2010b), Harms et al 

(2013)

1

Quadro 7 – Resumo dos achados no Bloco “Processos” 
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5 DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta a discussão dos resultados desta pesquisa com 

relação às iniciativas e práticas sustentáveis no transporte de medicamentos 

veterinários. 

Além das entrevistas, foram analisados dados de documentos, como o relatório 

de sustentabilidade da empresa focal disponível em seu website; informativos sobre 

o tema sustentabilidade divulgados pelo SINDAN, também em seu website; além de 

publicações de entidades ligadas ao tema de sustentabilidade no transporte, livros e 

revistas relacionadas ao objetivo de estudo. Há elementos suficientes para entender 

os principais desafios que o setor de saúde animal enfrenta em relação à implantação 

de iniciativas e práticas sustentáveis em transporte de cargas, assim como propor 

alternativas com base nas oportunidades identificadas pelos principais membros da 

logística de transportes que atuam no setor de saúde animal brasileiro. 

Com isso, o trabalho estará convergente com os objetivos propostos no tópico 

Introdução, bem como responderá à questão de pesquisa (Como iniciativas e práticas 

sustentáveis podem contribuir para reduzir os impactos ambientais da emissão de 

gases de efeito estufa na logística de transporte de medicamentos veterinários no 

Brasil?). Para atingir o objetivo geral do estudo, será apresentado no próximo capítulo 

uma proposta para a criação de um plano de mitigação e compensação de GEE 

gerados pelos veículos utilizados para o transporte de medicamentos veterinários no 

Brasil com base nas análises dos dados da cadeia da empresa focal e da empresa 

benchmarking. 

Estes resultados estão distribuídos de acordo com as etapas relacionadas ao 

arcabouço teórico de Beske e Seuring (2014), que são: (a) Valores Estratégicos, (b) 

Estrutura e (c) Processos. 

Analisando esses blocos, foi possível capturar a visão de cada membro 

envolvido na cadeia de suprimentos da empresa focal, bem como da empresa 

benchmarking, entendendo quais são os principais desafios e oportunidades que 

possam ser trabalhados com o objetivo de reduzir os impactos de CO2 no transporte 

de medicamentos veterinários.  

Como esperado, há uma diversidade de opiniões e sugestões a respeito de 

cada um dos tópicos explorados nas entrevistas, abordando o nível de dedicação ao 

Triple Bottom Line e como cada membro está orientado em relação a práticas 
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sustentáveis no transporte, como o relacionamento a longo prazo se insere neste 

contexto, quais são os principais aprendizados e processos que podem ser úteis para 

a evolução de projetos na área de sustentabilidade, e de que forma a inovação e o 

desenvolvimento conjunto podem contribuir com a evolução do setor de saúde animal 

no que diz respeito a práticas sustentáveis. 

 

5.1 Valores Estratégicos 

 

De acordo com Pagell e Wu (2009), uma cadeia de suprimentos sustentável é 

aquela que executa bem em ambas as medidas tradicionais de lucros e perdas, bem 

como em uma conceituação expandida de desempenho que incluem dimensões 

sociais e naturais. Os dados indicam que existem organizações no Brasil com alto 

nível de orientação e dedicação à sustentabilidade, devidamente alinhadas com os 

valores estratégicos, como é o caso da empresa benchmarking. No caso das 

empresas pertencentes à cadeia onde a empresa focal está inserida, notou-se que, 

embora haja esforços no sentido de implantar estratégias alinhadas ao Triple Bottom 

Line, os membros ainda não possuem um alto nível de orientação e dedicação ao 

tema. 

Os resultados da empresa benchmarking indicaram que os princípios de 

sustentabilidade e orientação ao Triple Bottom Line é um processo de longo prazo e 

o compromisso da alta liderança foi fundamental para organizar iniciativas com 

indicadores e equipes dedicadas ao tema, desta forma, avançando em ações de alto 

impacto a seus clientes, fornecedores e a sociedade em geral. Um dos resultados 

refere-se ao compromisso público que a empresa firmou nos últimos anos em relação 

ao cumprimento de metas de sustentabilidade alinhadas com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, as quais aderem à proposta de valor 

da organização dentro do setor do agronegócio, que por si só impacta de forma 

significativa o meio ambiente. 

Outro aspecto relevante revelado pelas entrevistas está no condicionamento de 

bônus e premiações não só para executivos, como também para líderes de áreas e 

colaboradores individuais, a metas de sustentabilidade conectadas com a proposta de 

valor da empresa. Segundo os entrevistados, isso pode contribuir para não só acelerar 

a inclusão de iniciativas e práticas sustentáveis ao dia a dia dos colaboradores, mas 
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também engajá-los e reconhecê-los em relação ao atingimento desses objetivos, 

impactando a organização como um todo.  

Os resultados indicaram que a empresa focal tem percebido a necessidade de 

colocar esforços em prol da sustentabilidade em todas suas operações, não só ligadas 

à gestão da cadeia de suprimentos como em outras áreas da companhia. No ano de 

2020, a empresa passou a assumir um compromisso público com metas relacionadas 

à sustentabilidade e alinhadas com o ESG (Environment, Social and Governance), 

com o apoio de uma nova CEO recém-nomeada pelo board da companhia em 

janeiro/2020. Este compromisso assumido pela matriz americana rapidamente foi 

cascateado em metas nos demais mercados onde a empresa opera. O Brasil, por ser 

o segundo maior mercado em termos de vendas e market share, possui um papel 

fundamental no avanço das iniciativas traçadas pela companhia, tais como a redução 

progressiva nas emissões de GEE, além do uso de energia renovável e o reuso de 

água em suas plantas de manufatura.  

Como consequência, a empresa espera difundir também esses objetivos a seu 

público externo, como fornecedores e principalmente clientes, que cada vez mais 

buscam relações comerciais com empresas que incluam práticas sustentáveis em sua 

proposta de valor. A questão inicial da decisão empresarial na busca da 

sustentabilidade em seus domínios internos, e nas cadeias de suprimentos, provém 

de pressões externas e incentivos de stakeholders (clientes e fornecedores, por 

exemplo) (SEURING; MÜLLER, 2008).  

Nos resultados da empresa focal, identificou-se o papel da alta liderança como 

referência importante à organização, para que esta enxergue o tema da 

sustentabilidade como parte dos pilares estratégicos que conduzirão a companhia em 

seus próximos passos.  De acordo com Defee et al. (2010, p. 766), o líder da cadeia 

de suprimentos é caracterizado como a organização que demonstra níveis mais 

elevados dos quatro elementos de liderança em relação a outras organizações-

membros (ou seja, a organização capaz de maior influência, prontamente identificável 

por seus comportamentos, criadora da visão e que estabelece um relacionamento com 

outras organizações da cadeia de suprimentos). 

Além disso, percebe-se que a empresa focal, embora ainda não esteja 

claramente madura em relação ao tema, está em fase de abertura a discussões entre 

seus líderes para o fomento a iniciativas como a explorada neste estudo.  
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O respondente da empresa focal, por possuir um nível hierárquico mais alto 

dentro da estrutura de Supply Chain da organização, demonstrou grande interesse 

em suportar as estratégias de sustentabilidade em todos os países da região onde 

atua, em especial o Brasil. Neste contexto, ele se colocou à disposição para influenciar 

as demais lideranças no desenvolvimento de ideias conjuntas, incluindo não somente 

os membros entrevistados e pertencentes à cadeia de suprimentos da empresa, mas 

também grandes clientes que também impactam o meio ambiente nas operações com 

a empresa, como grandes revendedoras e distribuidores do mercado pet, além de 

pecuaristas e fazendeiros que atuam no mercado de bovinos. Ambos são grandes 

compradores de vacinas e utilizam insumos nocivos ao meio ambiente, como caixas 

de isopor e grande quantidade de plástico, que são materiais utilizados no transporte 

de vacinas e atualmente não possuem estratégia de logística reversa. 

Ou seja, há evidências de que a empresa focal tem avançado em uma agenda 

construtiva e colaborativa no intuito de tornar-se reconhecida no mercado como uma 

empresa não só inovadora e lucrativa, mas também sustentável, e o Supply Chain da 

organização possui um papel-chave na construção desta jornada. De acordo com 

Gimenez e Sierra (2013), à medida que a estratégia de SSCM se move em direção à 

proatividade, o nível de mecanismos de governança da cadeia de suprimentos (por 

exemplo, da avaliação à colaboração com os fornecedores) aumenta. Portanto, 

quanto maior a proatividade, maior a probabilidade de as organizações 

implementarem ambos os mecanismos (avaliação e colaboração) e melhor será o 

desempenho ambiental. 

Já na visão do entrevistado responsável pela entidade de classe, o setor de 

saúde animal ainda está pouco orientado ao Triple Bottom Line, isso porque existe 

uma questão cultural relacionada ao reconhecimento e valorização de empresas que 

entreguem inovação através de produtos e custos competitivos aos diferentes 

mercados em que atuam, em especial o segmento pet e de animais de reprodução. 

Por ser um setor altamente competitivo e de margens mais apertadas que o setor de 

saúde humana, o tema sustentabilidade ainda é visto como não prioritário pela maioria 

das organizações, por não enxergarem benefícios tangíveis e que sejam reconhecidos 

pelo mercado.  

Por isso, a percepção dos respondentes é de que o foco das empresas deve 

ser em inovação e em estratégias que melhorem cada vez mais a experiência de 

clientes, como disponibilidade de produtos, posicionamento de marcas e serviços de 
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valor agregado, e de que a implementação de práticas socioambientais nas 

organizações não pode ser entendida como uma forma de conquistar vantagem 

competitiva, debatida por muitos autores da área, como Markley e Davis (2007), Fynes 

et al. (2008), Chen e Paulraj (2004) e Gold et. al (2010). 

 Outro resultado da análise das entrevistas indica a disposição da entidade de 

classe em mediar e difundir iniciativas e práticas sustentáveis, como as que envolvem 

a redução e compensação de CO2 no transporte. Neste sentido, a entidade se propõe 

a organizar encontros periódicos em seu comitê para propor a todas as 93 empresas 

filiadas iniciativas ligadas à sustentabilidade que podem ser desde programas 

voltados à questão da emissão de CO2 até o avanço na logística reversa de 

embalagens e materiais utilizados no transporte de vacinas citados anteriormente.  

 Este pode ser um passo importante para a transformação das propostas 

geradas por este estudo em ações práticas que poderão impactar positivamente não 

só a empresa focal e seus parceiros logísticos, mas a outras empresas do setor de 

saúde animal no Brasil. Essa disposição comentada pela entidade de classe se 

identifica com os princípios de Suering e Muller (2008) no que diz respeito à gestão 

da cadeia de suprimentos sustentável, que a definem como a gestão de fluxos de 

capital, materiais e informações e da cooperação entre empresas ao longo da cadeia, 

visando bons desempenhos em todos os elementos do TBL (econômico, ambiental e 

social), de modo que seja possível tornar a cadeia de suprimentos mais sustentável. 

Os resultados indicaram que existe certa disparidade entre o que a indústria 

tem valorizado e empenhado esforços e como o operador logístico, na condição de 

prestador de serviços, está orientado em relação ao TBL e ao SCM. 

As entrevistas com membros da cadeia analisada mostraram uma visão ainda 

desconectada com o que a empresa focal espera de seus fornecedores, isto é, há, no 

operador logístico e transportador, uma orientação mais focada na gestão de custos 

logísticos e elevação no nível de serviços a seus clientes com base principal no OTIF12 

(On Time in Full). 

Os mesmos entrevistados ressaltaram que o fato de o setor de transporte atuar 

com margens baixas em relação à indústria, torna-se uma barreira relevante a 

 
12 O OTIF é o indicador que ajuda a se chegar ao conceito de pedido perfeito. Em outras palavras, é a 
encomenda ser entregue dentro do prazo, e atendendo a todas as expectativas dos clientes — o que 
contribui para aumentar os níveis de satisfação e aumentar as oportunidades de fidelização desses 
clientes. Fonte: https://www.intelipost.com.br/ 
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introdução de iniciativas e práticas sustentáveis que demandem investimentos 

financeiros, como a aquisição de veículos movidos a um combustível menos agressivo 

ao meio ambiente, como o gás ou a eletricidade, ou a renovação de frotas mais 

modernas. Segundo Seuring e Müller (2008); Seuring (2011), empresas que optam 

por adotar estratégias de sustentabilidade investem no desenvolvimento de produtos 

e serviços sustentáveis, e, nesse contexto, para a implementação de iniciativas em 

sustentabilidade, este tipo de barreira deve ser superado pelos membros da cadeia. 

Nessas entrevistas também se verificou a necessidade de uma adaptação do 

operador logístico a uma nova dinâmica comercial, uma vez que seus clientes têm 

cada vez mais demandado a inclusão de metas e indicadores relacionados à 

sustentabilidade em contrato, o que obrigaria a empresa a colocar esforços para 

contribuir em iniciativas de sustentabilidade. Um aspecto importante que deve ser 

lembrado está na aquisição deste operador logístico por um grande grupo mexicano 

atuante em diversos setores econômicos e muito mais orientado à gestão sustentável 

de cadeias de suprimentos, sendo ela inclusive uma das empresas de destaque do 

Programa de Logística Verde Brasil (PLVB), conforme demonstrado no quadro 1. 

Desta forma, a empresa focal poderá utilizar sua relevância no quadro de 

clientes do operador logístico como alavanca para a introdução de práticas ligadas à 

sustentabilidade em sua estrutura logística, aproveitando inclusive iniciativas já 

existentes pelo novo proprietário do operador, uma vez que possui um know-how mais 

avançado em relação ao tema e se mostra mais orientado aos conceitos de SSCM. 

Neste sentido, a adoção dessas práticas pode exigir uma mudança cultural importante 

no operador logístico, como afirmam Lin e Ho (2008), que argumentaram que abraçar 

a sustentabilidade ambiental por 3PLs13 requer uma mudança fundamental na cultura 

das empresas.  

Por sua vez, o final da cadeia, representado pelo transportador (R7-TR), 

mostrou que a questão financeira é um grande obstáculo à inserção de iniciativas em 

sustentabilidade nas atividades de transporte de cargas, isto porque as margens de 

rentabilidade com os fretes são baixas se comparadas às margens da indústria. A falta 

 
13 3PL refere-se a uma organização ou setor terceirizado que fica inteiramente responsável por cuidar 
das operações logísticas de determinada empresa. As empresas que operam como Third Party 
Logistics (3PL) têm como função administrar os elementos-chave para a ligação da cadeia de 
abastecimento de seus clientes. Dessa forma, o trabalho de um operador 3PL englobará o seu processo 
logístico como um todo, encarregando-se por atividades que vão desde a embalagem e transporte das 
cargas até o armazenamento e controle de estoques.Fonte: https://www.maxitrans.com.br/ 
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de incentivos do governo para fomentar o desenvolvimento do setor em relação a 

ações concretas e efetivas de sustentabilidade foi bastante citada pelo entrevistado. 

Nota-se que este elo da cadeia de suprimentos, ainda que possua boas intenções, 

não se sente motivado a investir em práticas sustentáveis sem o apoio maciço dos 

demais membros da cadeia justamente por não possuir estrutura financeira adequada.  

Outro fator relevante destacado pelo entrevistado refere-se à estrutura de 

custos e alto grau de endividamento desse tipo de prestador de serviços, sendo os 

custos com combustíveis, pneus, manutenção geral e financiamento de veículos 

atributos que reduzem a capacidade financeira e desestimulam a orientação ao TBL 

e SSCM.  

Com isso, é possível capturar que o apoio financeiro dos demais membros que 

compõem a cadeia de suprimentos é fundamental para suportar estratégias e difundi-

las ao setor de transportes, que, por sua vez, poderia contribuir com ideias passíveis 

de implementação, gerando benefícios até mesmo a curto prazo. Investimentos de 

recursos financeiros, colaboração e governança são uma base tripla para a integração 

da sustentabilidade, internamente e ao longo da cadeia de suprimentos (NEUTZLING 

et al., 2018). 

Esses resultados demonstraram como a empresa focal possui um papel de 

protagonista em relação aos demais membros da cadeia, podendo usar seu 

conhecimento e se dispondo a investir financeiramente em ações concretas de 

sustentabilidade, por exemplo, remunerando de forma diferenciada seus prestadores 

de serviço e incentivando-os a destinar uma parcela do que é pago nos fretes em 

iniciativas de sustentabilidade conectadas com os pilares estratégicos da organização.  

O setor de transportes demanda esse tipo de parceria para conduzir ações e 

mudar sua perspectiva em relação ao SSCM, e o apoio conjunto de todos os membros 

da cadeia mostrou-se relevante no setor de transportes de produtos do mercado de 

saúde animal.  

Portanto, conforme proposto por Silva et. al (2013), verifica-se que os 

resultados do bloco Valores Estratégicos trazem elementos que indicam que, ao 

alinhar os objetivos do negócio e práticas de sustentabilidade, haveria a possibilidade 

de alcançar os resultados de desempenho positivo não somente econômicos, mas 

também socioambientais para as empresas focais e demais integrantes da cadeia. 
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5.2 Estrutura 

 

Em relação à continuidade das relações com os fornecedores, Pagell e Wu 

(2009) destacam que relacionamentos a longo prazo facilitam a transparência, a 

rastreabilidade, a certificação e o processo de descomoditização entre os 

fornecedores, sendo um dos principais fatores no SSCM os bons relacionamentos e 

benefícios mútuos. 

Neste tópico, buscou-se identificar como os membros da cadeia de suprimentos 

avaliam o nível de relacionamento a longo prazo no setor de saúde animal e estão 

dispostos a empreender esforços de forma colaborativa para o desenvolvimento de 

iniciativas e práticas sustentáveis.  

Um dos aspectos elencados pela empresa benchmarking, e que em princípio 

pode ser explorado no setor de saúde animal, está ligado ao relacionamento maduro 

com foco no longo prazo, mas também conectado às questões ambientais. Segundo 

o entrevistado, no setor em que a empresa está inserida, o agronegócio, nota-se uma 

importante evolução no relacionamento mútuo tanto entre as empresas concorrentes 

como junto a seus fornecedores, através de acordos formais com foco em 

relacionamentos duradouros e alto nível de confiabilidade entre os membros.  

Como afirma Brito e Berardi (2010), o desafio na gestão de relacionamentos, 

para além dos custos de transação, extrapola o interesse de sustentabilidade e se 

coloca para a gestão de cadeias como um todo; isto é, a necessidade de 

desenvolvimento de relacionamentos colaborativos aplica-se de forma mais ampla. 

Os resultados indicaram que o entendimento sobre como as iniciativas 

desenvolvidas pela empresa benchmarking  só tiveram êxito graças ao nível maduro 

de relacionamento a longo prazo entre os membros da cadeia de suprimentos, tanto 

na proposta de valor da empresa na posição de focal quanto à disposição dela em 

compartilhar informações e alocar recursos humanos e financeiros para o 

desenvolvimento de iniciativas concretas que trouxeram impactos positivos ao meio 

ambiente, com destaque ao programa de compensação de CO2 no transporte de 

cargas. 

 A análise dos dados também revelou que, em relação a empresa focal, o nível 

de relacionamento da organização com o operador logístico se concentra na gestão 

de custos de armazenagem e transporte e nível de serviço aos clientes finais, não 

havendo ainda discussões estratégicas com foco em sustentabilidade. Este 
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relacionamento já dura pelo menos dez anos e desde o início não foram desenvolvidos 

programas ou iniciativas voltadas à questão do CO2 no transporte de cargas. 

 O respondente reforçou sua posição afirmando que pelo fato de a empresa até 

então não conectar sustentabilidade a seus pilares estratégicos, este tema ficou em 

segundo plano nas relações com os membros da cadeia, em especial o operador 

logístico, e, por isso, não houve nenhum avanço até a mudança de rumos ocorrida em 

2020. 

 Foi identificado que a alta liderança da empresa focal possui um papel notável 

de influência em todos os membros da cadeia de suprimentos e do setor como um 

todo, principalmente por ser líder de mercado, ou seja, presume-se que o 

estabelecimento de iniciativas sustentáveis com base nos relacionamentos existentes 

poderá gerar o comprometimento necessário e, desta forma, facilitar a implementação 

de projetos de sustentabilidade ao menos na área de logística. Para Carvalho e 

Barbieri (2013), o poder de influenciar outros membros da cadeia resulta de vários 

fatores, alguns ligados à estrutura do seu setor econômico, como grau de 

concentração, escala, barreiras à entrada e domínio da tecnologia; e outros, à 

capacidade de coordenar e liderar processos de integração, por exemplo, 

estabelecendo incentivos apropriados à cooperação e introduzindo inovações que 

acrescentem valor ao longo da cadeia. 

 O entrevistado da empresa focal citou como exemplo como o alto nível de 

relacionamento da matriz americana contribuiu para a criação de soluções inovadoras 

no transporte de vacinas com temperatura controlada, sendo criados equipamentos 

específicos ao transporte desses produtos com materiais especiais e que pudessem 

reduzir os riscos da chamada excursão de temperatura, ou seja, a perda de vacinas 

no transporte caso haja variação na temperatura fora do limite entre 2ºC e 8ºC. 

 Os resultados indicaram que a empresa focal está disposta a fortalecer o 

relacionamento a longo prazo e o compartilhamento de informações entre todos os 

membros da cadeia, mas ao mesmo tempo também a cobrá-los em relação à 

proatividade no desenho de estratégias voltadas à sustentabilidade. O 

desenvolvimento eficaz de estratégias inovadoras de SSCM depende da integração 

das relações interorganizacionais (NEUTZLING et al., 2018). Para Fynes et al. (2008), 

a vantagem competitiva geral é maior em cadeias de suprimentos baseadas em 

relacionamentos a longo prazo. O compartilhamento de informações é percebido 

como um facilitador de relacionamentos de negócios colaborativos (SKJOETT-
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LARSEN et al., 2003) e geralmente é necessário para passar os requisitos de 

sustentabilidade aos fornecedores (GOLDBACH et al., 2003). 

Um aspecto relevante que o respondente ressaltou refere-se à gestão do 

contrato atual com o operador logístico, que não o incentiva a trabalhar o tema de 

sustentabilidade por não haver nenhuma cláusula que o remunera ou penaliza como 

há nas relações da empresa benchmarking com seus fornecedores de transporte. 

 Segundo o mesmo respondente, esse quadro será alterado para a elaboração 

do próximo acordo uma vez que a empresa realizará uma nova concorrência para os 

serviços de transporte e armazenagem em 2022 e a liderança vê nisso uma boa 

oportunidade de explorar metas e indicadores de sustentabilidade com o futuro 

operador logístico, seja ele o atual ou não, vinculando bônus e ônus e, assim, fomentar 

um olhar crítico em relação às práticas sustentáveis que poderão ser implementadas 

e, consequentemente, influenciar outros membros da cadeia e, também, competidores 

do setor. 

 Já a entidade de classe reforçou que há uma necessidade de todo o setor 

mudar a percepção existente em relação à sustentabilidade para que o tema ganhe 

força e que, desta forma, possa contribuir significativamente com as questões 

ambientais. O respondente citou o programa “Pegada Verde”, voltado à logística 

reversa de embalagens, como um catalisador de oportunidades no nível setorial, uma 

vez que as iniciativas até então desenvolvidas tiveram como destaque o bom 

relacionamento entre lideranças das empresas líderes do mercado, em especial as 

organizações multinacionais.  

Os dados indicam que as empresas multinacionais e nacionais do setor de 

saúde animal encontram-se em níveis distintos quanto ao foco em sustentabilidade. 

Os mesmos resultados indicaram que a criação de um programa robusto que envolva 

a compensação de CO2 no transporte pode gerar o engajamento de praticamente 

todas as empresas, uma vez que, segundo os dados, quase 90% das atividades 

logísticas do setor de saúde animal estão nas mãos de um único operador logístico, e 

portanto, essas empresas usufruem da mesma cadeia de transportes em função do 

alto volume de cargas consolidadas e programadas para entregas feitas muitas vezes 

para os mesmos clientes, favorecendo ações em conjunto entre as empresas 

concorrentes. 

Considerando os aspectos expostos acima, o CEO do operador logístico 

destacou justamente a desconexão entre os diferentes clientes do setor como uma 
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dificuldade no avanço desta agenda, uma vez que ações isoladas podem não ser tão 

efetivas a longo prazo. Segundo este respondente, o fato de grande parte das 

empresas não valorizar ou exigir ações de sustentabilidade em função de custos e 

falta de propósito, desestimula outras a pensar de forma diferente, por acreditarem 

que perderão vantagem competitiva ao alocarem tempo e recursos em iniciativas que 

não seriam traduzidas em valor percebido por clientes e acionistas. Estudos têm 

mostrado que o compromisso e a liderança da alta administração são importantes 

para a implementação de práticas sustentáveis da cadeia de suprimentos (HARMS et 

al., 2013; WALKER; JONES, 2012, ZHU et al., 2005). 

Para Wan Ahmad et al. (2016), o compromisso com a sustentabilidade pode 

ser demonstrado por meio da liderança da alta administração, do desenvolvimento de 

uma cultura organizacional que promova o comportamento sustentável e da 

disposição para uma conduta comercial transparente.  

Por outro lado, a análise dos dados evidencia como iniciativas lideradas por 

grandes empresas do setor, como é o caso da empresa focal, são importantes para 

que as demais empresas se sintam estimuladas a enxergar que a sustentabilidade é 

um compromisso coletivo em prol da conservação do meio ambiente a futuras 

gerações. 

Os dados indicaram a necessidade da criação de processos alinhados com a 

proposta de valor sustentável das empresas do setor, com a criação de metas 

SMART14 e indicadores que possam medir a evolução das iniciativas e a vinculação 

ao bônus no pagamento de fretes aos transportadores, como sugerido pelo operador 

logístico. 

Os dados revelaram também a necessidade de se criar um planejamento 

conjunto entre todos os membros da cadeia, não condicionando-os a um único 

representante. Isso porque, na percepção de todos os entrevistados, o 

estabelecimento de um compromisso voltado às questões de sustentabilidade é 

responsabilidade de todos os envolvidos e, portanto, a elaboração de metas deve ser 

feita de forma conjunta e trabalhada por todos mediante prazos e responsabilidades. 

 
14 Meta SMART é uma metodologia prática para a criação de metas para processos, projetos ou 
negócios que envolve as quatro primeiras letras da sigla SMART (inteligente ou esperto, em inglês). 
Dessa forma, a definição de objetivos SMART deve obedecer a cinco critérios: Specific (Específico); 
Measurable (Mensurável); Attainable (Atingível); Relevant (Relevante); Tangible (Tangível). 
Fonte: https://www.siteware.com.br/blog/metodologias 
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A prática da sustentabilidade requer não apenas engajamento e integração, mas 

também uma parceria (SILVA; FIGUEIREDO, 2020). 

A análise dos dados revelou que, para o transportador, ficou evidente que o 

relacionamento a longo prazo depende da necessidade de custos altamente 

competitivos na cobrança de fretes e a vinculação a um alto nível de serviço a ser 

oferecido ao cliente final, não havendo ainda maturidade de toda a cadeia em relação 

ao aporte de investimentos para a implantação de iniciativas sustentáveis. A resposta 

dada pelo entrevistado revelou também que o setor de transportes possui o 

conhecimento necessário para avançar em sugestões e ideias que possam gerar 

reduções significativas nas emissões de CO2, mas, sem o apoio do restante da cadeia, 

torna-se praticamente impossível implementá-las da forma esperada.  

 Ou seja, a percepção do transportador indica a necessidade de um aumento 

no nível de interação e confiança entre toda a cadeia de suprimentos, fazendo com 

que todos os membros reconheçam a necessidade de dividir responsabilidades e 

compartilharem recursos financeiros e humanos para o avanço de iniciativas em 

sustentabilidade. As empresas que valorizam a confiança como um componente 

importante em sua estratégia corporativa são mais propensas a se envolver em 

práticas de gestão ambiental (SHARFMAN et al., 2009). 

 

5.3 Processos 

Este tópico buscou discutir os principais resultados relacionados ao 

desenvolvimento de ações conjuntas bem como os aprendizados já adquiridos, 

padrões, certificações e inovações sugeridas pelos entrevistados e que possam 

fortalecer o avanço de ações voltadas à sustentabilidade no setor de saúde animal. 

Em relação ao desenvolvimento de ações conjuntas entre os membros da 

cadeia, os dados mostraram que cada elo possui competências e conhecimentos que 

se complementam e precisam ser compartilhados para que iniciativas voltadas à 

sustentabilidade possam avançar. Golicic e Smith (2013) ressaltam que o 

desenvolvimento conjunto também possibilita desenvolver capacidades, por exemplo, 

para integração de parceiros da cadeia de suprimentos ou desenvolvimento de 

produtos. 

Os resultados das análises mostraram que praticamente todos os membros da 

cadeia acreditam que, embora o nível de colaboração atual seja positivo, há muitas 

oportunidades para evolução, principalmente na relação entre a empresa focal com 
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transportadores e estes com clientes finais. Neste sentido, a influência dos principais 

executivos que lideram a empresa focal foi citada pelo respondente 1 como um dos 

aspectos mais importantes em relação à colaboração efetiva entre toda a cadeia para 

o fomento às práticas sustentáveis.  

O entrevistado ressaltou a importância do protagonismo da empresa focal como 

fator-chave tanto com fornecedores atuais quanto na atração de novos fornecedores 

já alinhados com as estratégias de sustentabilidade da organização. Este é um ponto 

importante na comparação com a estrutura logística onde o setor de saúde animal 

está inserido, pois a alta concentração de negócios em um único fornecedor, no caso 

o operador logístico, é visto como um possível obstáculo para que o compartilhamento 

de conhecimento e as iniciativas sejam replicadas de forma correta ao final da cadeia, 

em especial aos transportadores. 

  No setor onde a empresa benchmarking está inserida, o respondente citou 

que o acesso direto ao transportador ao invés de somente ao operador logístico é 

relevante em toda a estratégia voltada à sustentabilidade, uma vez que é possível 

utilizar diversas ferramentas para atrair, engajar, avaliar e reconhecer quem está 

alinhado com as iniciativas elaboradas junto à empresa focal. 

Os resultados também revelaram a visão da empresa focal, que ressaltou o 

poder de influência que a empresa exerce entre os membros da cadeia, 

principalmente por estar posicionada como a líder do setor de saúde animal no Brasil. 

Por ser a que possui o poder de influenciar a sua cadeia, a empresa focal é um elo 

fundamental para a realização de inovações que introduzam práticas sustentáveis 

entre os membros da cadeia (CARVALHO; BARBIERI, 2013). 

A análise dos dados correspondente à empresa focal revelou também que, 

embora seja desafiador gerenciar inciativas sustentáveis nesta cadeia de 

suprimentos, para o entrevistado, é de suma importância que todos avaliem 

oportunidades em suas áreas de atuação, compartilhem todo o conhecimento e 

experiências que possuem e, principalmente, auxiliem na elaboração de estratégias 

concretas para a inserção da agenda de sustentabilidade no transporte de cargas do 

setor de saúde animal. Isso porque, apesar de ser um mercado tradicional e com 

participantes há muitos anos no mercado, ainda há muitas oportunidades de melhorias 

na comunicação e na cooperação entre todos. Para Aras e Crowther (2009), apesar 

de todos os benefícios potenciais da colaboração em SSCM, pode ser difícil gerenciá-

la adequadamente devido às suas características complexas que envolvem 
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relacionamentos intensos, como socialização, confiança, intensidade de tempo e, 

acima de tudo, compartilhamento de conhecimento entre empresas. 

Na entrevista realizada com o representante da entidade de classe, o mesmo 

deixou evidente a disposição da instituição em atuar como um mediador entre os 

membros da cadeia de saúde animal, mas principalmente conectando as outras 

empresas filiadas para trazer à tona iniciativas e práticas sustentáveis em nível 

setorial, uma vez que, segundo o respondente, cada empresa possui conhecimentos 

e informações que, somadas, podem ser muito mais efetivas e, assim, gerar um 

impacto muito maior do que as ações a serem lideradas somente pela empresa focal 

objeto desta pesquisa. Em sua avaliação, a inserção de iniciativas sustentáveis no 

transporte de cargas, dado o alto volume de movimentações logísticas existentes 

neste mercado, pode trazer grandes benefícios em termos de reputação das 

empresas pertencentes à cadeia de saúde animal e, desta forma, mudar a percepção 

de clientes em relação ao valor percebido. Ou seja, novos negócios poderiam estar 

condicionados ao apelo sustentável desses clientes e ao compromisso que toda a 

cadeia assume em relação ao meio ambiente. 

Já o operador logístico, na condição de prestador de serviços para a maioria 

das indústrias que atuam no setor de saúde animal, ressaltou nas entrevistas a sua 

disposição em investir em iniciativas sustentáveis não só em relação ao transporte de 

cargas, mas também em toda sua estrutura de armazenagem, uma vez que conta 

com diversos centros de distribuição em todo o país e vê diversas oportunidades 

internas. Além disso, o CEO responsável afirmou que aproveitar o momento de 

integração com a empresa compradora será importante para unificar estratégias e 

acelerar a alocação de recursos humanos e financeiros com foco em sustentabilidade. 

Este pode ser considerado um passo importante, pois, na estrutura logística atual, a 

empresa focal contrata os serviços de transporte junto a este operador logístico que 

realiza a subcontratação com transportadoras e autônomos, ou seja, possui uma 

importância fundamental na cadeia logística. Zhu et al. (2005) descobriram que as 

empresas podem perceber a importância da integração multifuncional em práticas 

sustentáveis à medida que se esforçam para incorporar a gestão ambiental na cadeia 

de suprimentos. 

Essa influência dos membros citados acima pode ser importante para que os 

transportadores se sintam confortáveis em colaborar compartilhando conhecimento e 

experiências que possam ser úteis na elaboração de projetos focados na redução e 
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compensação de GEE. Quando as relações colaborativas são integradas e sinérgicas, 

é possível trocar conhecimentos, desenvolver capacidades inovadoras e gerar 

recursos complementares, aumentando, assim, a possibilidade de criação de valor 

para toda a cadeia de suprimento (GULATI, 2007; RODRÍGUEZ-DÍAZ; ESPINO-

RODRÍGUEZ, 2006). 

Isso porque ficou claro, na entrevista com o transportador, a dificuldade em 

abraçar o desenvolvimento conjunto de iniciativas sem a segurança de que todos os 

membros da cadeia repartirão recursos, ou seja, é fundamental que o final da cadeia 

não seja totalmente onerado tanto financeiramente quanto operacionalmente, pois o 

setor de transportes não possui a capacidade necessária para assumi-los sem o 

compromisso dos demais elos. 

Em relação aos aprendizados já adquiridos, todos os respondentes agregaram 

informações que poderão servir de base para a proposição de um plano de redução e 

compensação de CO2, objetivo deste estudo. Uma das ações já em andamento pelo 

operador logístico com o apoio das principais transportadoras e a empresa focal está 

na elaboração de um processo de medição dos níveis de CO2 emitidos no transporte 

através da ferramenta GHG Protocol, na qual na opinião de todos os entrevistados é 

um marco para o entendimento dos desafios e das oportunidades que poderão ser 

exploradas.  

Esta ferramenta é a mesma citada pela empresa benchmarking, que ressaltou 

a importância de atrelar a responsabilidade em contrato para a medição mensal dos 

níveis de CO2 emitidos no transporte e repassados a organização, que ao final do ano 

fiscal realiza a apuração das medições e a converte em plantio de árvores visando à 

compensação ao meio ambiente.  

Segundo o entrevistado, a criação de processos baseados em dados e com 

reconhecimento do mercado, como é o caso do GHG Protocol, permite que toda a 

cadeia possa ter em números as emissões emitidas mês a mês e a forma como a 

medição ocorre, seja calculando a distância percorrida, idade da frota ou o tipo de 

combustível utilizado.  

Isso permite quantificar o número de árvores que devem ser plantadas para 

efeitos de compensação, calcular os custos deste plantio e sua manutenção, bem 

como a divisão desses custos entre os membros da cadeia, tornando o processo 

transparente para empresa, operadores logísticos, transportadores e clientes. 
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Já para o representante da empresa focal, abre-se uma janela de oportunidade 

para a inserção de iniciativas sustentáveis no transporte alinhadas com os novos 

pilares estratégicos já comentados anteriormente e atreladas a cláusulas contratuais 

no acordo comercial estabelecido com o operador logístico. O entrevistado comentou 

que, neste ano de 2021, será aberta uma nova concorrência e já na Request for 

Information (RFI) serão criados critérios de avaliação e estabelecidos pesos que 

servirão para a escolha do novo operador logístico, trazendo à luz da negociação a 

sustentabilidade como um elemento importante a ser explorado neste novo acordo. 

Com isso, o entrevistado espera que a empresa focal tome a dianteira de todo 

o setor de saúde animal e conduza projetos e iniciativas voltadas ao transporte de 

suas cargas com o apoio de todos os membros da cadeia, dada a sua importância 

como líder deste mercado. 

Os resultados também indicam que, para o operador logístico, embora o setor 

de saúde animal não esteja orientado como outras indústrias em relação à 

sustentabilidade na cadeia de suprimentos, é possível acelerar o aprendizado do que 

pode e deve ser feito e, segundo a visão do entrevistado, uma das formas mais 

eficazes é justamente através de diversos benchmarkings com empresas mais 

maduras e reconhecidas como sustentáveis em sua gestão de Supply Chain. Esta 

resposta corrobora a visão de Vachon e Klassen (2008), que afirmam que o valor da 

colaboração na cadeia de suprimento vem da possibilidade de aprendizagem 

interorganizacional e usar o conhecimento recém-adquirido para melhorar seus 

produtos, serviços e operações para um melhor desempenho para a sustentabilidade 

(HARMS et al., 2013). 

Por isso, a introdução da empresa benchmarking, líder de mercado no 

agronegócio, foi definida pelo pesquisador pela possibilidade que a experiência dessa 

organização poderia contribuir para o estudo.  

A análise de dados também revelou que, na visão do CEO do operador 

logístico, há um grande interesse de sua empresa em aprender práticas também com 

outros operadores logísticos e transportadores, criando um canal de comunicação 

para a introdução de novos projetos em sustentabilidade logística que possam 

beneficiar não só a empresa focal, mas principalmente seus demais clientes do 

mercado de saúde animal. 

Os dados também indicaram a necessidade de criação de incentivos a 

transportadores para gerar o engajamento e compromisso necessário e as formas 
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como isso pode ser feito, seja via investimentos concentrados pelos demais membros 

da cadeia e com a participação das transportadoras relacionada ao conhecimento que 

possuem, seja pelo pagamento de prêmios ou bônus sobre o valor de frete caso o 

transportador invista uma parcela de sua receita em ações voltadas à redução ou 

compensação do CO2. Segundo os entrevistados do operador logístico e 

transportador, esta não é uma prática comum no setor de saúde animal atualmente e, 

caso implementada, pode contribuir para o engajamento dos membros. Outras 

iniciativas também foram citadas pelos entrevistados, como a criação de políticas de 

incentivos pelo próprio governo em benefício da categoria de transportes, o desconto 

em impostos como o IPVA para transportadores que incluam em suas atividades 

ações de sustentabilidade, entre outras. 

Nesta categoria relacionada à proatividade, foi citado pelo respondente da 

entidade de classe a necessidade da criação de campanhas de conscientização junto 

a clientes finais que também possuem estrutura logística em suas atividades 

comerciais, como revendas, distribuidores e indústrias, em geral atuantes nos 

mercados de avicultura, suinocultura e pecuária.  

Em sua opinião, há uma clara oportunidade de cascatear as iniciativas 

sustentáveis a este elo da cadeia, pois há muitos clientes que são avaliados pelo 

mercado também por suas ações em relação à sustentabilidade e a percepção do 

respondente é a de que falta uma espécie de fio condutor nesta cadeia para imprimir 

o ritmo necessário e, assim, transformar boas ideias em ações concretas. 

Ao analisar os principais achados em relação a padrões e certificação, foi 

possível identificar dois elementos relevantes à contribuição desta pesquisa. O 

primeiro foi enfatizado pela empresa focal, cujo entrevistado afirmou que a criação de 

políticas e padrões com rigor aos fornecedores logísticos é um ponto de partida 

necessário para a evolução das ações que a alta liderança projeta em 

sustentabilidade. Para esse respondente, é fundamental a criação de indicadores de 

desempenho com cláusulas de ônus e bônus já nos processos de seleção de 

fornecedores.  

O outro elemento foi citado pela empresa benchmarking, em que o entrevistado 

afirmou que há alguns anos foi criado um código de conduta dos fornecedores, no 

qual foram estabelecidos regras e compromissos no tocante a ética, pessoas e 

trabalho, qualidade, além de saúde, segurança e meio ambiente. Em relação à 

sustentabilidade, o entrevistado compartilhou, mediante confidencialidade sobre o 
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nome da empresa, alguns dos valores que a empresa possui e devem ser respeitados 

e seguidos por sua cadeia de fornecedores, incluindo aqueles ligados às atividades 

logísticas: 

• Sustentabilidade é um elemento-chave dos valores da empresa e faz 

parte integrante da estratégia de negócio; 

• Através de sua Política de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable 

Development Policy), a empresa define, claramente, seu compromisso 

com os princípios do desenvolvimento sustentável; 

• Os fornecedores assegurarão segurança e conformidade no manuseio, 

movimentação, disposição, armazenamento, reciclagem, reutilização ou 

gestão de rejeitos, emissões para o ar e descarte de água de despejo. 

Qualquer atividade que possa surtir impacto negativo sobre a saúde 

humana ou ambiental deve ser adequadamente gerida, medida e 

controlada; 

• Para garantir a conservação dos recursos naturais renováveis, os 

fornecedores devem promover a aplicação de normas e certificações de 

sustentabilidade amplamente reconhecidos que tenham sido 

desenvolvidos por vários stakeholders; 

• Os impactos negativos sobre o meio ambiente e o clima causados pelos 

fornecedores ou em sua cadeia de suprimentos serão minimizados ou 

eliminados na fonte; 

• Os fornecedores devem garantir e demonstrar melhorias ambientais 

contínuas, incluindo a redução de matérias-primas, energia, emissões, 

descargas, ruído, resíduos e dependência de recursos naturais e 

substâncias perigosas por meio de metas e políticas de melhoria 

transparentes. 

 

Pode-se afirmar que o código de conduta foi um dado relevante para entender 

como uma empresa que se tornou referência em sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos influencia, orienta e reconhece fornecedores alinhados com sua proposta 

de valor. Este foi um aprendizado importante a ser considerado na pesquisa pois a 

empresa focal não dispõe de qualquer instrumento do tipo junto a seus fornecedores, 

seja no Brasil, seja no exterior.  
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Concluindo este tópico, os dados indicaram algumas iniciativas que, na visão 

dos entrevistados, são interpretadas como inovações na cadeia de suprimentos onde 

está a empresa focal. Entre diversas sugestões, destaca-se: 

 

• A criação de um plano de compensação de GEE com base nas 

quantidades de emissões realizadas anualmente pela empresa focal; 

• A adoção de cláusulas de incentivo ao operador logístico caso adote 

práticas sustentáveis que gerem benefícios ao meio ambiente através 

de metas e indicadores SMART; 

• A criação de um código de conduta a fornecedores pela empresa focal, 

criando, assim, políticas formais que devam ser compartilhadas com 

outros elos da cadeia de suprimentos, gerando o compromisso e 

engajamento necessário em relação à sustentabilidade; 

• A introdução de veículos elétricos para entregas em curtas e médias 

distâncias, principalmente nos grandes centros urbanos; 

• A criação de parcerias com empresas prestadoras de serviços 

eletrônicos na área do transporte privado urbano para o transporte de 

pequenas encomendas; 

• A introdução de veículos movidos a gás natural com o uso da frota 

própria pertencente à recém-adquirente do operador logístico. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho aplicado buscou contribuir para as discussões científicas 

relacionadas ao tema "Gestão sustentável em logística de transportes no mercado de 

saúde animal" e fomentar este diálogo no meio acadêmico e empresarial. 

Para melhor compreensão do tema, o presente estudo levantou a seguinte 

questão de pesquisa: Como iniciativas e práticas sustentáveis podem contribuir para 

reduzir os impactos ambientais da emissão de gases de efeito estufa na logística de 

transporte de medicamentos veterinários no Brasil?  

Neste sentido, e buscando atender ao objetivo principal desta pesquisa, 

buscou-se elaborar um plano de mitigação e compensação de emissões de CO2 no 

transporte de produtos veterinários, tomando como base os volumes anuais em 

toneladas emitidas pela empresa focal e detalhadas no capítulo 4 deste estudo.  

A figura 9 sintetiza a elaboração de uma proposta de plano de trabalho 

composto de três etapas: engajamento dos membros da cadeia, processo de 

mensuração dos níveis de CO2 emitidos e a etapa de execução do projeto com base 

nas discussões teóricas e análise dos dados coletados nas entrevistas com membros 

da cadeia estudada: 
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Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 

Etapa 3 Compensação do CO2 emitido no transporte 

Subetapa 1 
Conversão do CO2 emitido com base na 

calculadora disponibilizada pelo IBF 

Subetapa 2 
Contratação de ONGs e/ou consultorias para a 

elaboração das áreas e custo de plantio de árvores 

Subetapa 3 
Divisão dos custos entre os participantes e 

definição do escopo detalhado de implantação 

Subetapa 4 
Execução do escopo com a plantação em áreas 

indicadas pela ONG e/ou consultoria contratada 

Etapa 1 Engajamento de parceiros logísticos 

Subetapa 1 
Realização de um programa de conscientização 

com transportadores que atuam com o operador 

logístico 

Subetapa 2 
Elaboração de incentivos a transportadores para a 

compensação nas emissões de CO2  

Subetapa 3 
Realização de um programa de reconhecimento a 

transportadores aderentes a iniciativa 

Etapa 2 Mensuração das emissões de CO2 no transporte 

Subetapa 1 
Apuração anual da quilometragem percorrida e 

consumo de combustível  

Subetapa 2 
Utilização da ferramenta GHG Protocol para o 

cálculo de emissões de carbono  

Subetapa 3 
Validação dos dados com a empresa focal e 

parceiros envolvidos no plano 

Figura 9 – Etapas da Proposta de Compensação de CO2 no transporte 
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Para a elaboração desta proposta de compensação de CO2 foi considerado o 

potencial de árvores a serem plantadas com base na calculadora disponibilizada pelo 

Programa Plante Árvore, pertencente ao Instituto Brasileiro de Florestas (IBF) e no 

estudo realizado por Simone de Lacerda et al. (2009), que sinaliza que, para 

neutralizar uma tonelada de CO2 da atmosfera, é necessário que se faça o plantio de, 

em média, oito árvores nativas da mata atlântica.  

Ao calcular o número de árvores que poderiam ser plantadas tomando como 

base as emissões de CO2 geradas em 2020 e ilustradas na tabela 4, foi identificado 

um potencial estimado de 26.520 árvores a serem compensadas em 

aproximadamente 13 hectares de área. Normalmente, num plantio de floresta nativa 

utilizamos cerca de duas mil árvores para cada hectare a ser recuperado 

(MANDRINATO; VIDAL; BRANCALION, 2016). Esses cálculos são aproximados, uma 

vez que tanto a quantificação como a espécie de árvore podem ter grandes variações. 

A figura 10 ilustra aspectos importantes a serem considerados no 

desenvolvimento desta proposta, levando em conta os comentários emitidos pelos 

entrevistados bem como a sua relevância para esta questão: 

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

A análise dos dados demonstrou que, embora haja diversos desafios para o 

avanço desta iniciativa no âmbito de toda a cadeia envolvida, há sinais de 

engajamento e disposição de parceiros comerciais na elaboração e implantação do 

pano, desde que seja devidamente elaborado e com os custos envolvidos distribuídos 

de forma justa entre os participantes do projeto.  

Figura 10 – Aspectos a serem considerados na Proposta de Compensação de CO2 



127 
 

Além da proposta de compensação de CO2, o estudo identificou, com base nas 

sugestões feitas pelos entrevistadores, em especial a empresa benchmarking, as 

seguintes iniciativas compreendidas como boas práticas sustentáveis e que podem 

contribuir para a redução dos níveis atuais de emissões geradas pela empresa focal: 

 

• A adoção de cláusulas de incentivo e reconhecimento ao operador logístico 

caso adote práticas sustentáveis que gerem benefícios ao meio ambiente 

através de metas e indicadores SMART; 

• A criação de mecanismos de reconhecimento e valorização de 

transportadores que optem por aderir aos programas de sustentabilidade; 

• A introdução de veículos elétricos ou movidos a gás natural para entregas em 

curtas e médias distâncias, principalmente nos grandes centros urbanos; 

• A criação de parcerias com empresas prestadoras de serviços eletrônicos na 

área do transporte privado urbano para o transporte de pequenas 

encomendas; 

• A introdução de cursos Eco-driving a motoristas com o objetivo de reforçar a 

logística verde, proporcionando benefícios através da redução das emissões 

de poluentes atmosféricos, redução do consumo de energia e custos 

operacionais no setor do transporte; 

• Melhorias operacionais relacionadas à ocupação de veículos, otimização das 

rotas, além da revisão do modelo de contratação de veículos pelo operador 

logístico, considerando frotas com idade até 5 anos. 

 

Desta forma, os objetivos principal e secundário do presente trabalho aplicado 

foram atingidos através da metodologia de pesquisa utilizada, que abrangeu a análise 

documental, o levantamento do referencial teórico relacionado ao tema, bem como a 

realização de entrevistas com sete membros pertencentes à cadeia de suprimentos 

onde a empresa focal está estruturada, trazendo diferentes percepções acerca da 

introdução de projetos de sustentabilidade relacionados à logística de transportes. 

O presente estudo buscou primeiramente elaborar um plano de mitigação e 

compensação de GEE gerados pelos veículos utilizados para o transporte de 

medicamentos veterinários no Brasil. Assim, os resultados apontaram o potencial de 

árvores a serem plantadas com base nos níveis de CO2 emitidos no fluxo de 



128 
 

distribuição dos produtos da empresa focal, a necessidade de engajamento dos 

possíveis participantes do projeto, a mensuração dos níveis de emissões de carbono 

com base em ferramentas reconhecidas pelo mercado, além da contratação mediante 

remuneração de organizações que possam definir juntamente aos órgãos ambientais 

competentes as áreas de plantio e a responsabilidade pelos cuidados das árvores 

para que cumpram sua função de neutralizar CO2. 

Secundariamente, o estudo buscou identificar a emissão de CO2 no transporte 

de medicamentos da empresa estudada. Este objetivo foi atingido através da 

elaboração do inventário de emissão de GEE pelo operador logístico referente ao ano 

de 2020, no qual constatou-se a geração estimada de 3.315 toneladas em cerca de 

62.400 viagens anuais.  

Quanto ao segundo objetivo secundário, que é mapear na literatura as 

principais iniciativas e boas práticas relacionadas a redução e compensação de CO2 

no Brasil, foi realizada uma pesquisa literária abordando a temática de práticas 

sustentáveis no transporte de cargas, na qual foram exploradas as seguintes fontes: 

artigos, teses, dissertações e publicações de diversos autores nacionais e 

estrangeiros com notável domínio o tema. Foram utilizados como principais fontes de 

pesquisa: EBSCO, Web of Science, Google Acadêmico e Science Direct, além de 

bases de dados disponibilizada pela FGV, como Emerald e FGV Editora. 

A análise literária trouxe uma quantidade limitada de trabalhos científicos 

relacionados à adoção de boas práticas na redução e, principalmente, à compensação 

de CO2 nos transportes de cargas no Brasil, ao se tratar de projetos liderados por 

empresas, sendo o PLVB a fonte encontrada e aderente ao cumprimento deste 

objetivo. 

 Em relação ao terceiro e último objetivo secundário, buscando identificar os 

desafios e oportunidades da implementação de iniciativas e práticas sustentáveis no 

setor de saúde animal no Brasil, constatou-se através das entrevistas que tais 

iniciativas dependem de um amplo alinhamento entre os objetivos de cada membro 

da cadeia estudada, além da disponibilização de investimentos financeiros 

compartilhados entre os elos para o desenvolvimento de ações efetivas no que tange 

à sustentabilidade logística no setor estudado. 

Por fim, como recomendação, sugere-se aprofundar a análise das etapas 

sugeridas pelo pesquisador em relação à proposta de compensação de CO2, 

considerando a validação dos cálculos de emissões, a divulgação dessa iniciativa a 
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outros membros que compõem a cadeia, além dos custos e prazos necessários para 

o avanço do projeto, visando à entrega dos resultados esperados. 

 

6.1 Limitações e recomendações para futuras pesquisas 

 

Este trabalho aplicado apresenta algumas limitações em relação à unidade de 

análise e à disponibilidade de informações necessárias ao desenvolvimento do tema. 

A pesquisa foi realizada com base em uma única empresa do setor de saúde animal, 

não considerando a visão de outras companhias que atuam neste mercado. 

Os entrevistados foram definidos de acordo com a disponibilidade e 

acessibilidade do pesquisador. Em relação ao tamanho da amostra, foram 

entrevistados sete profissionais e apenas um transportador, o que sugere uma 

amostra modesta para o desenvolvimento de uma pesquisa com foco qualitativo, 

conforme explorado por Malterud; Siersma; Guassora, (2016), além de inviabilizar 

generalizações para uma população maior na cadeia de suprimentos estudada.  

Outra limitação refere-se ao momento da coleta de dados, no qual a opinião 

dos entrevistados não considerou os possíveis efeitos da pandemia de covid-19 para 

a implantação de práticas sustentáveis no transporte, incluindo aspectos relevantes 

como disponibilidade financeira e mão de obra, prioridades estratégicas, além da 

disponibilidade de locais para o plantio de árvores, entre outros fatores. 

A validação do roteiro de entrevistas também não considerou possíveis ações 

de sustentabilidade já desenvolvidas pela companhia que adquiriu o operador logístico 

estudado, o que sugere a possibilidade de oportunidades aqui mapeadas já se 

encontrarem em avançado estágio de maturidade. Entende-se também como uma 

limitação o fato de que a pesquisa levou em consideração a visão de apenas um 

operador logístico, não considerando que a entrada de novos participantes no 

mercado de saúde animal pode já contemplar iniciativas e inovações relacionadas à 

sustentabilidade em logística.  

Considera-se também o fato de a empresa focal trabalhar atualmente em uma 

nova concorrência para a escolha de seu parceiro logístico para os próximos três 

anos, o que sugere a possibilidade de atrair novos membros a esta cadeia com 

iniciativas e práticas sustentáveis já desenvolvidas. 
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E, como recomendação, sugere-se ampliar a pesquisa a outros competidores 

e parceiros logísticos que atuem no mercado de saúde animal, incluindo as operações 

logísticas comentadas no parágrafo anterior.  

Para as próximas pesquisas, sugere-se também o aprofundamento e inclusão 

de outras empresas que sejam referência em ações de sustentabilidade relacionadas 

à logística de transportes, considerando inclusive operações inhouse15. Além disso, 

vale incluir uma literatura sobre métricas de cálculo de CO2 aplicado a operações de 

transporte e iniciativas desenvolvidas em outros países que possam eventualmente 

ser aplicados no mercado brasileiro. 

Por fim, é recomendado para pesquisas futuras a exploração de outras 

atividades logísticas que geram a emissão de CO2 no mercado de saúde animal, como 

as operações de logística inbound16 no modal rodoviário, o modal aéreo nacional e 

internacional, além das emissões geradas pelos armazéns do operador logístico e 

plantas produtivas da empresa focal. 

  

 
15 Esse serviço inclui o armazenamento, acondicionamento, processo de separação dos produtos, 
embalagem adequada e o abastecimento dentro das instalações do cliente. 
16 Logística inbound é um termo para se referir, essencialmente, ao transporte, armazenagem e entrega 
de bens e serviços para dentro de um negócio, ou seja, o seu negócio está adquirindo bens ou serviços 
de um fornecedor externo. 
Fonte: https://www.fm2s.com.br/o-que-e-logistica-outbound-e-logistica-inbound/ 
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ANEXO A – QUADRO-SÍNTESE COM PERFIL DOS RESPONDENTES 

DA PESQUISA A SER APLICADA 

 

Quadro 3 – Perfil dos respondentes da pesquisa a ser aplicada 

 

Respondente Grupo 
 

Multinacional 
(S/N) 

Segmento Cargo 
Duração da 
Entrevista 
(em min) 

R1-BM 
Empresa 

Benchmarking  
S Agronegócio Líder de Logística 44 

R2-EF Empresa focal S 
Saúde 
Animal 

Diretor de Supply Chain 32 

R3-EC Entidade de Classe N 
Saúde 
Animal 

Diretor de Sustentabilidade 51 

R4-OL 

Operador Logístico S Logística 

Diretor-Presidente 53 

R5-OL Diretor de Sustentabilidade 39 

R6-OL Gerente de Transportes 34 

R7-TR Transportador N Logística Proprietário 41 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 
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ANEXO B – QUADRO-SÍNTESE COM ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

DE PERGUNTAS A SEREM REALIZADAS NA ENTREVISTA 

EMPRESA BENCHMARKING  

 

 

  

Quadro 8 – Roteiro de perguntas a serem realizadas na entrevista – parte I 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Categoria Prática Autores Questões

2) Em sua opinião, qual o papel da alta liderança 

para que práticas sustentáveis sejam vistas como 

relevantes aos demais elos da cadeia logística?

3) Em sua opinião, qual a importância da 

sustentabilidade na cadeia de transportes?

7) Em relação aos custos de implementação, quem 

os assumiu e por quê?

8) Quais estratégias foram aplicadas para engajar 

seus parceiros logísticos a trabalharem em 

parceria com a empresa?

9) Qual a importância dos parceiros logísticos na 

gestão sustentável da cadeia de transportes?

10) Que fatores são considerados como essenciais 

para a construção de uma parceria de sucesso 

visando a redução e compensação dos impactos 

de CO2 na cadeia de transportes? Além desta 

iniciativa há alguma outra que você gostaria de 

sugerir relacionada ao transporte?

Inovação Neutzling et. al (2018)

4) Quais programas foram implementados na 

cadeia logística da empresa e como foi o processo 

de engajamento e execução?

5) Quais foram as principais dificuldades 

enfrentadas pela empresa e/ou seus parceiros 

logísticos que trabalharam nestas iniciativas?

6) Poderia descrever quais foram os principais 

resultados obtidos? Quanto tempo levou a 

implementação do projeto?

11) Algum tema que você considere relevante ao 

tema e porventura não foi explorado nas 

perguntas anteriores?

Processos

Aprendizado
Seuring e Muller (2008); 

Pagell e Wu (2009)

Estrutura

1) Como o tema da sustentabilidade está alinhado 

com a proposta de valor da organização?

Orientação em 

relação ao TBL/SCM
Valores Estratégicos

Dedicação em relação

 ao TBL/SCM

Pagell e Wu (2009)

Seuring e Muller (2008); 

Pagell e Wu (2009)

Relacionamento de longo prazo

Carter e Rogers (2008); 

Pagell e Wu (2009); 

Gimenez e Tachizawa (2012)

Carter e Rogers (2008);

Gimenez e Tachizawa (2012)
Desenvolvimento conjunto

Continuidade

Proatividade
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ANEXO C – QUADRO-SÍNTESE COM ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

DE PERGUNTAS A SEREM REALIZADAS NA ENTREVISTA – 

OPERADOR LOGÍSTICO/EMPRESA FOCAL/TRANSPORTADOR 

 

 

 Quadro 9 – Roteiro de perguntas a serem realizadas na entrevista parte II 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 

Nível Categoria Prática Autores Questões

1) O tema sustentabilidade tem aderência com o 

modelo de negócios praticado por sua empresa?

2) Em sua opinião, qual a importância da 

sustentabilidade na logística de transportes?

3) Como sua empresa avalia a questão de 

sustentabilidade na logística de transportes? Qual 

a visão do tema para a alta liderança?

4) O tema sustentabilidade em supply chain é 

parte das conversas diárias sobre a proposta de 

valor da empresa? 

Continuidade Relacionamento de longo prazo
Carter e Rogers (2008); Pagell e Wu 

(2009); Gimenez e Tachizawa (2012);

5) Que fatores você considera como essenciais 

para a construção de uma parceria de sucesso 

visando a redução e compensação dos impactos 

de CO2 na logística de transportes? Além desta 

iniciativa há alguma outra que você gostaria de 

sugerir relacionada ao transporte?

6) Sua empresa estaria disposta a investir recursos 

financeiros e humanos para a elaboração de 

projetos ligados a práticas sustentáveis 

relacionadas a logística de transportes de 

medicamentos veterinários no Brasil? Se não, por 

quê? (não aplicável à empresa benchmarking)

7) Sua empresa estaria disposta a investir em uma 

parceria com outros membros da logística de 

transportes de medicamentos veterinários no 

Brasil visando reduzir os impactos na emissão de 

CO2 da empresa XYZ?, Se sim, de que forma?

8) A empresa em que você atua elaborou, nos 

últimos 2 anos, ao menos um estudo de pegada 

de carbono relacionado a logística de transportes? 

Se sim, poderia descrevê-lo? Se não, por quê?

9) Em sua opinião, quais são os principais desafios 

relacionados à implantação de práticas 

sustentáveis no transporte de medicamentos 

veterinários no Brasil?

10) Em sua opinião, quais são as principais 

oportunidades relacionadas à implantação de 

práticas sustentáveis no transporte de 

medicamentos veterinários no Brasil? 

Inovação Neutzling et. al (2018)

11) Na atividade em que você atua, já foi 

implantando algum projeto ligado a práticas 

sustentáveis na logística de transportes? Se sim, 

poderia descrevê-lo? Se não, por quê?

Gerenciamento de 

Riscos
Padrões e certificação

 Pagell e Wu (2009); Gimenez e 

Tachizawa (2012)

12) Poderia comentar sobre os critérios utilizados 

para a seleção de fornecedores que atendam aos 

padrões e certificações necessárias de sua 

empresa levando em consideração a 

sustentabilidade no transporte de cargas?

13) Algum tema que você considere relevante ao 

tema e porventura não foi explorado nas 

perguntas anteriores?

Processos

 Proatividade 

Aprendizado
Seuring e Muller (2008); Pagell e Wu 

(2009)

Estrutura

Colaboração Desenvolvimento conjunto
Carter e Rogers (2008);

Gimenez e Tachizawa (2012)

Valores Estratégicos Orientação Dedicação em relação ao TBL/SCM Pagell e Wu (2009)
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ANEXO D – QUADRO-SÍNTESE COM ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE PERGUNTAS 
A SEREM REALIZADAS NA ENTREVISTA – ENTIDADE DE CLASSE 

 

 

  

Quadro 10 – Roteiro de perguntas a serem realizadas na entrevista – parte III 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível Categoria Prática Autores Questões

2) Em sua opinião, qual o papel da entidade de 

classe  para que práticas sustentáveis sejam vistas 

como relevantes aos demais elos da cadeia 

logística? Como isso é feito?

3) Em sua opinião, qual a importância da 

sustentabilidade na cadeia de transportes para o 

setor de saúde animal?

Continuidade Relacionamentos de longo prazo

Carter e Rogers (2008); 

Pagell e Wu (2009); 

Gimenez e Tachizawa (2012)

4) Em sua opinião, qual a importância dos 

parceiros logísticos na gestão sustentável da 

cadeia de transportes no setor de saúde animal?

5) Em sua opinião, como a entidade de classe 

poderia trabalhar em parceria com a empresa 

estudada neste tema? 

6) De de forma a entidade de classe poderia 

contribuir para que iniciativas em 

sustentabilidade na cadeia de supply chain de 

suas filiadas sejam reconhecidas por clientes e 

consumidores finais? 

7) Quais são  as principais dificuldades 

enfrentadas pelas empresas pertencentes ao 

setor de saúde animal para a implantação de 

práticas sustentáveis em suas cadeias logísticas?

8) Em sua opinião, quais seriam as principais 

oportunidades que as empresas filiadas poderiam 

explorar em relação à iniciativas sustentáveis em 

suas cadeias de transporte?

Inovação Neutzling et. al (2018)

9) Quais programas a entidade de classe tem 

conhecimento sobre práticas sustentáveis na 

cadeia logística do setor de saúde animal?

10) Algum tema que você considere relevante ao 

tema e porventura não foi explorado nas 

perguntas anteriores?

Aprendizado
Seuring e Muller (2008); 

Pagell e Wu (2009)

Processos Proatividade

Colaboração Desenvolvimento conjunto
Carter e Rogers (2008);

Gimenez e Tachizawa (2012)

Estrutural

Orientação em 

relação ao TBL/SCM
Valores Estratégicos

Dedicação em relação 

ao TBL/SCM

1) Como o tema da sustentabilidade está inserido 

na  proposta de valor da entidade de classe?

Pagell e Wu (2009)
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ANEXO E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO F – PARECER CEPH FGV 
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