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RESUMO 

 

As mudanças climáticas configuram como um dos maiores desafios da sociedade atual. 

As indústrias, especialmente aquelas energo intensivas, têm sido desafiadas a definirem rotas 

de descarbonização alinhadas aos compromissos assumidos nos acordos internacionais e ao 

mesmo tempo manterem-se competitivas. Este estudo buscou compreender como uma indústria 

de ferro e aço brasileira foi motivada a definir sua estratégia de gestão das mudanças climáticas 

sob a ótica da teoria de homogeneização das organizações. Conhecida como isomorfismo 

institucional, essa teoria avalia os fatores motivadores relacionados a mecanismos coercitivos, 

miméticos e normativos. Uma revisão sobre a situação atual da siderurgia mundial e brasileira 

em relação aos desafios dos impactos da mudança climática foi conduzida. Por meio de 

entrevistas realizadas com diversos líderes da organização e de uma análise de documentos 

públicos, foi possível identificar os fatores que incentivaram a empresa deste estudo de caso ao 

seu direcionamento na redução das emissões de gases de efeito estufa e analisar os resultados 

obtidos em comparação as lentes teóricas escolhidas para esse trabalho. Investidores exerceram 

papel relevante, segundo a visão do mecanismo coercitivo. Outras empresas foram referência 

de quais estratégias deveriam ser seguidas ou evitadas, de acordo com o motivador mimético. 

A visão normativa evidenciou que o conhecimento adquirido pelo CEO e conselho de 

administração sobre o assunto foi essencial para a definição de ferramentas que desdobraram a 

estratégia de gestão das mudanças climáticas na organização. Um “fator cultural” não previsto 

na teoria do isomorfismo institucional foi evidenciado nas entrevistas e analisado nas 

considerações deste trabalho. A identificação de como a organização analisada no estudo de 

caso redirecionou sua estratégia para incluir os impactos das mudanças climáticas, evidenciou 

quais atores e mecanismos foram preponderantes. A partir das conclusões desta pesquisa é 

possível indicar oportunidades para aceleração do processo de descarbonização do setor 

siderúrgico brasileiro. 

 

Palavras-chaves: mudanças climáticas; descarbonização; siderurgia; motivadores; 

isomorfismo institucional. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Currently, climate change is one of the biggest challenges in our society. Industries, 

especially the energy-intensive ones, have been challenged to define decarbonization routes in 

line with the commitments taken on in international agreements and at the same time remain 

competitive. This study aims at understanding how a Brazilian iron and steel industry was 

motivated to define its climate strategy from the theory of homogenization from an 

organization's perspective. Known as institutional isomorphism, this theory evaluates 

motivating factors related to coercive, mimetic, and normative mechanisms. A review of the 

current situation of the world and Brazilian steel industry in relation to the challenges of climate 

change impacts was conducted. Through interviews with several organization leaders and 

analysis of public documents, it was possible to identify the factors that encouraged the 

company in this case study to focus on reducing greenhouse gas emissions and analyze the 

results obtained in comparative theories identified in this work. Investors played a relevant role, 

according to the view of the coercive mechanism. Other companies were a reference for which 

strategies should be followed or avoided, according to the mimetic motivator. The normative 

view showed that the knowledge acquired by the CEO and the board of directors on the subject 

was essential for the definition of tools that unfolded the climate change management strategy 

in the organization. A “cultural factor” not foreseen in the institutional isomorphism theory was 

evidenced in the interviews and analyzed in the considerations of this work. Identifying how 

the organization analyzed in the case study redirected its strategy to include the impacts of 

climate change showed which actors and mechanisms were predominant. Based on the 

conclusions of this research, it is possible to indicate opportunities for accelerating the 

decarbonization process of the Brazilian steel sector. 

 

Palavras-chaves: climate change; decarbonization; steel industry; motivators; institutional 

isomorphism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTO E RELEVÂNCIA 

 
A questão das mudanças climáticas e seus impactos se apresentam como um dos 

principais desafios da sociedade atual. O acordo de Paris reconhece a mudança do clima como 

uma ameaça à sobrevivência da humanidade e que ao limitar o aumento da temperatura de 1,5° 

C acima dos níveis pré-industriais, os riscos poderiam ser minimizados (UNITED NATIONS, 

2015). 

Os debates iniciais sobre mudança do clima estavam direcionados as suas causas e 

consequências com viés científico (BOIRAL; HENRI; TALBOT, 2012) na busca pelo 

entendimento do fenômeno e sua veracidade, bem como da definição dos posicionamentos dos 

países por meio de definições de protocolos e acordos que objetivavam a limitação das emissões 

de gases de efeito estufa (GEE). Presente desde as discussões da ECO 92 e protocolo de Kyoto, 

o tema das mudanças climáticas envolveu atuações políticas, da academia e mídia, avançando 

para o mundo empresarial gerando questionamento do papel das organizações na crise climática 

e inclusão da redução das emissões de GEE na estratégia das organizações.  

Os compromissos firmados de forma voluntária no Acordo de Paris de 2015, as 

Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, acrônimo em inglês), incentivaram os 

países a definirem suas metas e esforço para a adoção de uma transição de baixo carbono, com 

potencial impacto nas indústrias (PHAM et al., 2019). Dentre as estratégias de descarbonização, 

a precificação de carbono é considerada uma política pública essencial por ser mais eficiente 

do ponto de vista econômico nas reduções de emissões de GEE. Por meio da implementação de 

uma taxa ou mercado, o preço do carbono deve refletir os custos sociais da mudança climática 

e viabilizar os compromissos adotados no Acordo de Paris (LEVI; FLACHSLAND; JAKOB, 

2020).  De acordo com relatório emitido pelo Banco Mundial (THE WORLD BANK, 2021), 

21,7 % das emissões de GEE globais são cobertas por algum tipo de precificação de carbono, 

tendo gerado uma arrecadação de US$ 53 bilhões em 2020, o que incentiva produtos de menor 

emissão de carbono tornarem-se mais competitivos e direcionar estratégias de descarbonização 

nas organizações mais energo intensivas.  
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Em 2015 o G201 indicou ao Financial Stability Board a necessidade do setor financeiro 

considerar as questões climáticas em suas análises, o que resultou no lançamento de uma força 

tarefa denominada Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) para melhor 

divulgar à gestão dos riscos associado à gestão climática pelas organizações (TASK FORCE 

ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES, 2020). A recomendação da 

inclusão dos riscos climáticos nas divulgações financeiras tem reposicionado as empresas e seus 

conselhos sobre o tema (ECCLES; KRZUS, 2018).  Investidores também identificam por meio 

de fatores Environmental, Social and Governance (ESG) como reduzir o risco de suas carteiras, 

tendo a gestão das mudanças climáticas fator para decisão de engajamento, voto e investimento 

(AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018; MERCEREAU, 2020), compondo elemento adicional 

para a adoção de uma estratégia de gestão de mudanças climáticas para as empresas. A busca 

por informações das emissões de GEE por clientes, também é razão para a discussão sobre o 

tema. Segundo Guenther, Schiemann e Weber (2016), a transparência da gestão de GEE nas 

organizações e no desempenho de suas emissões é ferramenta de marketing que influencia na 

atração e retenção de clientes.   

A urgência do tema mudança do clima na pauta industrial pode ser entendida por meio 

de diversos fatores. Segundo Newell (2020), a situação de crise causada pela pandemia 

estimulou uma maior velocidade de transformação das indústrias para inclusão da questão da 

mudança do clima em suas estratégias, já que a sociedade estaria mais sensível a temas de 

impacto e abrangência globais. Políticas públicas como a precificação de carbono ou 

regulamentações que limitam emissões têm sido outro fator alavancador da implementação de 

processos industriais e produtos de menor intensidade carbônica (BACKMAN; VERBEKE; 

SCHULZ, 2017). Gestores de indústrias europeias acreditam em oportunidades e riscos de 

negócio de longo prazo como impulsionadores para a busca de melhor desempenho na gestão 

de emissões, vislumbrando vantagem competitiva e minimização de impactos legais e materiais 

futuros (LITTLEWOOD et al., 2018). A questão climática depende de interações diversas, 

dinâmicas não lineares e tem como base um futuro incerto. Por essas características a mudança 

do clima foi identificada como um grande desafio por Ferraro, Etzion e Gehman (2015), sendo 

necessárias ações robustas para ser enfrentado. Sob tais condições, a indústria busca alternativas 

para reduzir suas emissões e manter-se competitiva. O contexto da pandemia adicionou outro 

ponto de complexidade a gestão da mudança climática. Na análise de uma retomada sustentável 

 
1Os membros do G20 são: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Italia, 
Japão, Coréia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e União 
Europeia. Espanha é um convidado permanente (G20, 2022) 
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da indústria pós pandemia, a International Energy Agency (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2020a) afirma que, para uma redução de duas gigatoneladas de CO2 nas emissões 

de GEE de fontes industriais até 2030, seria necessário um aporte adicional de investimento de 

US$ 50 bilhões por ano, o que equivale a um custo 25 USD/t CO2e. 

A descarbonização da indústria é, portanto, complexa e depende da implementação de 

tecnologias ainda em desenvolvimento e/ou de alto custo. Atividades de menor emissão de GEE 

devem crescer e há tendência de desaparecimento ou diminuição de outras que não se 

mostrarem capazes de implementar transformações tecnológicas disruptivas de baixo carbono. 

Setores que dependem fortemente do uso de combustíveis fósseis para a produção de seus 

produtos e entregas de serviço, como o aço ou transporte aéreo, seriam os maiores ameaçados 

(SEMIENIUK et al., 2020). 

De acordo com os dados do IEA (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2019), os 

setores que mais contribuem para as emissões de GEE seriam os de produção de energia (40%), 

transporte (23%) e indústria (23%). A Figura 1 indica a proporção das emissões por setor, no 

ano de 2021. 

 
Figura 1: Emissões globais de CO2 relacionadas à energia por setor em 2021 

 

Fonte: Adaptado de International Energy Agency, 2021 
 

As emissões industriais configuram parte significativa e que não pode ser ignorada 

como fonte relevante. Dentre as indústrias, a produção de ferro e aço é o maior emissor em 

relação as emissões de GEE, diretamente relacionadas ao processo produtivo, ocupa o segundo 

lugar em termos de consumo de energia geral e é o maior utilizador de carvão de origem mineral 
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dentre os setores industriais, o que leva a representar 7 % das emissões globais de GEE 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b). 

Wang et al. (2021) indicam que o setor de produção de aço é um dos mais complexos 

para a descarbonização em consonância com o acordo de Paris. Sendo um metal importante 

para suportar o desenvolvimento pela sua participação em infraestrutura e bens de consumo, 

tende a crescer sua produção baseado em operações dependentes de carbono de origem mineral 

e com parques industriais que apresentam longos prazos de substituição e atualização. 

De acordo com Semieniuk et al. (2020), as indústrias mais emissoras de GEE, como as 

siderúrgicas, serão demandadas a transformar suas tecnologias de forma mais profunda e ter 

novos processos industriais. Caso contrário, estariam fadadas a perda de competitividade e ao 

declínio.  O setor industrial precisa desenvolver estratégias proativas de criação ou modificação 

de produtos para implementar processos disruptivos e irreversíveis para a redução efetiva das 

emissões de GEE de seus produtos (BACKMAN; VERBEKE; SCHULZ, 2017).  

A indústria do aço tem buscado alternativas para a redução das emissões de GEE e, 

conforme policy paper do World Steel Association (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021a), 

o setor deverá concentrar seus esforços em iniciativas de eficiência energética e de processo, 

maximizar a reciclagem de sucata ferrosa e desenvolver tecnologias disruptivas. No entanto, 

essas medidas, dependeriam fortemente de políticas públicas para incentivar uma transição de 

baixo carbono que mantenha a competitividade. Os custos associados a uma produção de aço 

de baixo carbono foram estimados entre 10 a 50 % superiores aos padrões atuais 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b).  

A pressão para a redução das emissões de GEE do setor siderúrgico, em uma perspectiva 

ambiental e econômica, foi analisada pela consultoria McKinsey e Company (HOFFMAN; 

VAN HOEY; ZEUMER, 2020). A conclusão é de que os desafios da produção de ferro e aço 

vão além dos compromissos estabelecidos pelos países nas metas de redução globais. O setor 

irá enfrentar mudanças dos requisitos do cliente por aço de menor intensidade carbônica, 

regulamentações mais restritivas das emissões e um mercado financeiro com interesse crescente 

na gestão das mudanças climáticas das organizações e nos seus riscos associados.  

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho aplicado tem como tema principal a inclusão da questão do impacto 

das mudanças climáticas na estratégia de uma indústria produtora de ferro e aço no Brasil, onde 
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não há políticas púbicas para a descarbonização do setor. Pretende identificar através da 

pergunta de pesquisa, como foi definida a estratégia de gestão das mudanças climáticas de 

uma indústria de ferro e aço brasileira sob a ótica da lente teórica do isomorfismo 

institucional.  

Este estudo tem como base teórica o isomorfismo institucional segundo a visão de 

DiMaggio e Powel (1983) e analisa e correlaciona os fatores que determinaram a estratégia para 

a gestão das mudanças climáticas da empresa, sob a ótica dos constructos dos mecanismos de 

homogeneização das organizações: coercitivo, mimético e normativo. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, as indústrias participariam com 4,6 % das emissões totais de GEE, sendo 

43% deste setor representado pela produção de ferro e aço (ANGELO; RITTL, 2019). O país 

assumiu compromissos de redução das emissões por meio de suas contribuições nacionalmente 

determinadas, as NDC, e a produção de ferro e aço no Brasil é considerada relevante, tendo em 

vista a criação pelo governo de um plano setorial específico para a siderurgia (BRASIL, 2020).  

Embora uma Política Nacional sobre Mudança do Clima tenha sido implementada em 2009, 

não há políticas públicas implementadas ou regulamentações que diretamente afetem a 

produção do setor de ferro e aço em termos de emissão de GEE. 

É razoável concluir que a adoção de uma estratégia de gestão dos impactos das 

mudanças climáticas por uma indústria siderúrgica brasileira considera outros motivadores que 

vão além das pressões regulatórias, conforme argumentam DiMaggio e Powel (1983), que são 

explorados por meio desta pesquisa. 

As pesquisas direcionadas a análise da mudança do clima sob a ótica das teorias de 

gestão ainda são insuficientemente investigadas. Embora o número de estudos seja crescente, 

ainda há importantes lacunas a explorar. A teoria institucional é a mais utilizada para 

abordagens organizacionais e de gestão para a questão climática e tem como principal alicerce 

o conceito de isomorfismo de DiMaggio e Powel (1983), mas há campo para explorar as razões, 

ou seja, os fatores para os fenômenos de gestão dos impactos das mudanças climáticas nas 

organizações. Dentre as cadeias produtivas pesquisadas encontram-se a de óleo e gás e 

automotiva, mas não há referências específicas ao setor de produção de aço (DADDI et al., 

2018). 
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1.4 OBJETIVO 

 

Identificar e analisar como ocorreu a tomada de decisão que levou a definição de uma 

estratégia de gestão dos impactos das mudanças climáticas em uma siderúrgica brasileira, 

avaliando seus motivadores e dificuldades, por meio de um estudo de caso é o objetivo geral 

deste estudo.  

Como objetivos específicos, o estudo pretende analisar as situações de pressão sobre o 

tema mudança do clima para o setor de produção de ferro e aço no Brasil e definir o que seria 

uma estratégia de gestão de mudanças climáticas para a siderurgia. Deve identificar os 

motivadores para a implementação desta estratégia para a empresa de referência, sob a lente 

teórica de isomorfismo institucional.  

 

1.5 ESCOLHA METODOLÓGICA E ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Este estudo apresenta um enfoque qualitativo com uma abordagem exploratória, 

utilizando como principais ferramentas de coleta de dados entrevistas abertas e 

semiestruturadas e a análise de documentos públicos da organização que foi escolhida como 

estudo de caso. É importante ressaltar que a autora faz parte do quadro de funcionários desta 

empresa e que está envolvida diretamente nas estratégias de descarbonização. Segundo 

Creswell (2007), a pesquisa qualitativa é impactada pelas vivências individuais do autor, que 

deve reconhecer no estudo suas próprias perspectivas, levando em consideração que “o eu 

pessoal torna-se inseparável do eu pesquisador” (CRESWELL, 2007, p. 187). Dessa forma, a 

pesquisadora buscou uma análise baseada em uma literatura ampla e na condução de entrevistas 

com o mínimo possível de intervenção própria, o que se mostrou bastante desafiador pela sua 

ligação ao tema. 

A primeira parte do estudo caracterizou a indústria produtora de aço de uma forma mais 

geral e nas interrelações que atravessam o setor quanto aos desafios da descarbonização e gestão 

dos impactos das mudanças climáticas. Para tal, uma literatura ampla baseada em documentos 

científicos e posicionamentos de instituições ligadas a siderurgia e gestão climática foram 

essenciais para traçar um perfil dos desafios de redução das emissões de GEE em uma esfera 

global de produção de aço. 

Em capítulo posterior, foi explorado o fundamento teórico do isomorfismo institucional, 

teoria estabelecida por DiMaggio e Powell (1983). Dentre as literaturas identificadas que 
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analisavam a homogeneização das estratégias climáticas e os constructos coercitivo, mimético 

e normativo, uma avaliação mais detalhada sobre os fatores específicos foi realizada, 

possibilitando a elaboração de uma matriz de amarração que orientou a elaboração das questões 

das entrevistas.  

Com o intuito de preparar uma análise mais direcionada à organização escolhida para o 

estudo de caso, uma avaliação da siderurgia no Brasil foi feita por meio de pesquisa de 

documentos, sites e posicionamentos de instituições produtoras de ferro e aço brasileiras, além 

de regulamentações e posicionamentos do governo. Uma análise comparativa entre os desafios 

globais e locais da descarbonização da siderurgia foi indicada. Neste capítulo também é descrita 

a organização utilizada como referência no estudo de caso. 

Uma revisão da metodologia adotada foi feita em capítulo anterior ao relato e discussão 

dos resultados das entrevistas. Foram conduzidas 13 entrevistas no total, com líderes diversos 

da organização e que de alguma forma estariam envolvidos nos processos decisórios que 

conduzem a uma estratégia de mudanças climáticas, com enfoque na compreensão individual 

dos colaboradores quanto a este movimento. As perguntas foram direcionadas para identificar 

se os fatores motivadores estariam conectados aos constructos da teoria do isomorfismo 

institucional. Os documentos públicos da empresa também foram estudados para uma melhor 

compreensão e relação das estratégias adotadas e as declarações realizadas nas entrevistas, 

oportunizando uma triangulação das informações. 

Nos capítulos finais, uma análise crítica foi elaborada associando as evidências 

encontradas e os constructos da literatura, inclusive indicando questões não previstas. As 

considerações finais e limitações também são exploradas nesta etapa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A APLICAÇÃO E USO DO FERRO E AÇO GLOBAL 

 

O aço é material presente em aplicações diversas e ainda não é possível imaginar o 

mundo sem seu uso. O uso do ferro teve início em 1.200 AC e proporcionou mudanças 

importantes na sociedade nas áreas de agricultura e expansão territorial. A aplicação da 

tecnologia de transformação de ferro gusa em aço, material mais resistente, ocorreu em meados 

do século XIX, viabilizando o aumento de escala se produção e ampliação de aplicações 

(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021a).   

A produção de aço global tem apresentado um aumento consistente desde 1950, 

ratificando a posição de material relevante para a sociedade, conforme indicado nos dados do 

gráfico 1. Em 2020, foi registrada uma produção de 1,9 bilhões de toneladas de aço, volume 

cerca de 10 vezes superior à produção de 1950 (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021c): 

 
Gráfico 1: Produção de aço global 

 

Fonte: Adaptado de World Steel Association, 2021c 
 

A venda anual de produtos de aço é estimada em US$ 2,5 trilhões, com dados de geração 

de 6 milhões de empregos e um valor adicionado bruto de US $ 500 bilhões, o que representa 

0,7% do PIB global (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2019). O aço mundial tem na 

construção civil e infraestrutura seus principais mercados consumidores, equivalendo a 52% da 

sua utilização, seguido pelo setor de fabricação de equipamentos mecânicos e automotivos, que 

equivalem a 16% e 12% do consumo de aço, respectivamente, conforme indicado no gráfico 2 

(WORLD STEEL ASSOCIATION, 2020).  
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Gráfico 2: Utilização de aço por setor em 2019 

 

Fonte: Adaptado de World Steel Association, 2020 
 

Segundo o World Steel Association (2016), o aço é considerado material que gera 

benefícios para a sociedade em geral: 

 
[...] a indústria do aço está no coração da economia global e igualmente no 
centro de nossa sociedade moderna sustentável. [...] Como um material 
permanente que pode ser reciclado mais de uma vez sem perder suas 
propriedades, o aço é fundamental para uma economia circular de sucesso. A 
partir de sistemas de transporte, infraestrutura e habitação, para manufatura, 
agricultura ou energia, a indústria continua a expandir sua oferta de produtos 
avançados de alta resistência, que reduz a quantidade aplicada e encoraja 
práticas de economia circular. Para a sociedade, os benefícios incluem 
empregos locais, produtos duráveis e a conservação de matérias-primas para 
gerações futuras. (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2016, tradução nossa).  
 

Em um cenário onde a demanda de produção é impulsionada pelas economias 

emergentes, com uma estimativa de aumento de produção de 1,9 Gt de aço em 2019 para 2,5 

Gt em 2050 (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b) e levando em consideração sua 

relevância na implementação de uma economia de baixo carbono, as emissões de GEE para a 

produção siderúrgica se tornam ainda mais relevantes.  

 

  



21 
 

 
 

2.2 A INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO GLOBAL E AS EMISSÕES DE GEE 

 

Embora ocupe papel relevante na sociedade em termos de sustentabildiade, com 

características importantes de reciclabilidade e resistência, o aço também é reconhecido por seu 

impacto nas emissões globais de GEE. De acordo com IEA (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2020b), a produção de ferro e aço ocupa posição de maior emissor em relação as 

emissões de GEE, comparando aos demais setores industriais.  

A produção de ferro e aço corresponde a 8% do uso de energia final global e 7% das 

emissões globais de GEE relacionadas com a energia direta, justificando sua relevância para a 

mudança climática (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b). Segundo Wang et al. 

(2021) o processo de produção de alto consumo energético e carbono intensivo, é reconhecido 

também por ser de difícil descarbonização atrelado a três fatores: (i) a demanda de aço para o 

desenvolvimento da sociedade; (ii) a utilização de fontes de carbono não renováveis de difícil 

substituição; (iii) a longa vida útil das plantas industriais, que retardam atualizações de 

tecnologia. 

Os desafios do setor podem ser exemplificados na situação da produção de aço chinês. 

Com cerca de 50 % da produção de aço global concentrada na China, com operação a base de 

carvão mineral (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2020), o país tem alto fornos com cerca de 

13 anos de operação contra uma vida útil de 40 anos (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 

2020b). Fica evidente que as emissões de GEE da siderurgia que se destacam como maiores 

dos setores industriais, enfrentam desafios complexos para a sua redução. 

 

2.2.1 Políticas Públicas e a indústria do ferro e aço no mundo 

 

Para a transição da produção de aço menos emissora de GEE, há um papel a ser 

desempenhado pelos governos, voltado ao estímulo e financiamento de produção menos energo 

intensiva, respeitando as características regionais e minimizando os impactos de 

competitividade, incluindo o incentivo ao consumo de aço de menor intensidade carbônica 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b; WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021a). 

Podem ser consideradas políticas públicas que incentivam a descabonização da indústria do aço 

a precificação de carbono, suporte e financiamento de pesquisa e desenvolvimento, 

determinação de padrões de emissão como guias ou metas, códigos de construção de baixo 
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carbono, divulgação de dados de mudança do clima, políticas de compras públicas associadas 

a performance do clima e incentivos a reciclagem (RISSMAN et al., 2020).  

Desde 2005, a Europa implementou o Emission Trading System (ETS) como ferramenta 

de precificação de carbono voltada a descarbonização mais custo efetiva, por meio de um preço 

de carbono baseado na oferta e demanda de permissões de emissões. Ao definir os limites de 

emissão de GEE pelos setores cobertos, que incluem o de produção de ferro e aço, o mecanismo 

possibilita a indústria a definir como estratégia a redução de suas emissões ou a compra das 

permissões. Um dos instrumentos controversos do ETS é as alocações gratuitas, ou seja, a 

permissão de emitir GEE sem pagamento, que teria como objetivo minimizar a perda de 

competitividade, mas que também pode ter gerado lucro para setores específicos que receberam 

maior alocação nos anos iniciais do ETS, como o setor siderúrgico. Outro ponto de relevância 

no impacto a competitividade da indústria da Europa seria a importação de produtos com preços 

mais atraentes provenientes de outros países onde não haveria precificação de emissões de GEE, 

o que é conhecido como vazamento de carbono (VERDE, 2020; MOORE; JORDAN, 2020).  

Segundo Verde (2020) “a revisão da literatura até o momento, reitera que não há evidências do 

ETS Europeu ter afetado negativamente a competitividade das empresas reguladas, nem há 

evidências de vazamento de carbono significativo” (VERDE, 2020, p. 335). 

A Eurofer (EUROPEAN STEEL, 2021), associação das indústrias produtoras de ferro 

e aço, justifica que a implantação de uma nova fase do ETS a partir de 2023, geraria um impacto 

significativo a competitividade da indústria do ferro e aço. Acreditam que com a transição das 

alocações gratuitas para permissões de emissão que terão referências de operações tidas como 

melhores práticas, o setor dependerá de ações de proteção de vazamento de carbono e que seria 

necessária uma compensação dos custos que estariam sendo enfrentados unilateralmente pela 

produção do setor na Europa. Alegam também a necessidade de disponibilidade de 

infraestrutura de energia renovável, disponibilidade de hidrogênio e iniciativas de subsídio para 

a implantação das tecnologias de baixo carbono, justificando inclusive manter as alocações 

gratuitas. 

Outros países têm desenvolvido e implementados políticas de precificação de carbono 

e gestão de mudanças climáticas, incentivados pelos compromissos adotados de 

descarbonização. A análise do ETS Europeu, indica que o setor de ferro e aço tem contribuído 

para os debates em relação as questões de competitividade e da necessidade de políticas 

públicas de proteção. 
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2.2.2 Movimentos do mercado consumidor global 

 

A demanda do mercado consumidor por um aço de menor intensidade carbônica em sua 

produção, comparado as rotas tradicionais, teria papel relevante na descarbonização do setor 

(WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021a). Dentre as recomendações de um cenário 

sustentável, o IEA (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b) identifica o papel de 

incentivo de aços produzidos com menor emissões de GEE por meio de pagamento de um valor 

prêmio, acima do praticado, pelos consumidores de aço.    

Os setores de construção civil e automotivo equivalem a 64 % do mercado consumidor 

de aço (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2020) e é possível relacionar uma provável 

demanda por aço de menor intensidade carbônica, quando empresas que representam estes 

setores definem metas que englobam o escopo 3 das emissões de GEE, onde são consideradas 

as emissões da cadeia de valor. A montadora Volvo e a siderúrgica SSAB anunciaram em 2021 

a parceria para a construção do primeiro veículo livre de carbono fóssil do mundo (SSAB,2021) 

e podem ser identificados compromissos públicos de organizações dos setores automotivo e da 

construção, conforme Quadro 1 com exemplos. 

 
Quadro 1: Metas de GEE na cadeia de produção do aço  

Setor Empresa Meta de redução de CO2 para a cadeia (escopo 3) Fonte 

Automotivo BMW Reduzir em 20 % até 2030  

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/
T0332273EN/over-200-million-tonnes:-bmw-group-

sets-ambitious-goal-to-reduce-co2-emissions-by-
2030?language=en 

Automotivo Volvo 
Reduzir em 40 % até 2030 para ônibus e caminhões 

Reduzir em 30 % até 2030 para Volvo CE 
Reduzir em 37,5 % até 2030 para Volvo Penta 

https://www.volvogroup.com/en/sustainability/climate-
goals-strategy.html 

Automotivo GM Definir metas ambiciosas com sua cadeia de fornecimento 
https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html
/content/Pages/news/us/en/2021/jan/0128-carbon.html 

Automotivo Volkswagen Reduzir em 30 % até 2025  
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/1
2/what-volkswagen-is-doing-for-the-environment.html 

Construção  Skanska Carbono neutro até 2045, incluindo cadeia 
https://group.skanska.com/sustainability/net-zero-

carbon-emissions-to-2045/ 

Construção  AECOM Reduzir em 10 % até 2025 
https://aecom.com/without-limits/article/five-tips-for-

setting-science-based-targets-to-reduce-carbon-
emissions/ 

Mecânico GKN Divisão aerospacial tem como ambição neutralidade em 2050 
https://www.gknaerospace.com/en/sustainability/our-

planet/ 

Fonte: elaboração própria com base em informações dos sites das empresas 
 

De acordo com Lima et al. (2021), uma revisão sistemática da literatura disponível sobre 

práticas sustentáveis da indústria da construção civil indicou que o setor utiliza como principais 

metodologias de mensuração de impactos as avaliações de ciclo de vida e certificações 
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Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), com foco nas práticas ambientais. 

A certificação LEED é baseada na pontuação obtida pela construção analisada em diversos 

requisitos. Naqueles voltados aos tipos de materiais adquiridos, há oportunidades de pontuação 

extra quando diferenciais de intensidade de carbono dos materiais consumidos são 

comprovados (LEED, 2021). 

A indústria de ferro e aço torna-se parte dos desafios de redução das emissões de GEE 

do seu mercado consumidor, seja através das metas de redução de emissões do setor automotivo 

que incluem a cadeia de fornecimento ou pela relevância de fatores materiais da construção 

civil para as construções que visam a certificação LEED. 

 

2.2.3 Movimentos do mercado financeiro 

 

A sigla ESG tem se tornado cada vez mais presente no mercado financeiro e levada em 

consideração nas análises de risco das empresas em termos ambientais, sociais e de governança. 

Segundo a revisão de literatura elaborada por Daugaard (2020), estariam disponíveis 463 

artigos sobre o tema em 2017, com a questão de mudanças climáticas identificada em segundo 

lugar dentre os tópicos emergentes analisados.  

De acordo com Krueger et al. (2020), investidores tornam-se cada vez mais atentos à 

relevância das emissões de GEE com uma visão de risco, que podem impactar as empresas em 

termo de custos derivados de eventos climáticos extremos, por impacto financeiro de políticas 

de precificação de carbono ou complexidade de mudanças tecnológicas voltadas a uma 

produção de baixo carbono. A maior parte dos investidores analisados por Krueger et al. (2020) 

busca proteger sua reputação e acreditam que a questão das mudanças climáticas pode afetar 

seu portfólio em termos de risco e retorno.  

O relatório emitido pelo World Economic Forum é taxativo ao afirmar que “o clima 

continua a ser iminente risco à medida que a cooperação global enfraquece” (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2021, p. 8), classificando a questão como um risco catastrófico.  

Dentre os investidores institucionais que demonstram alinhamentos aos impactos das 

emissões de GEE e que tem manifestado sua posição de forma contundente está a Blackrock, a 

maior gestora de ativos global com uma carteira de US$ 8,7 trilhões. Em suas cartas anuais, o 

CEO, Larry Fink, visa posicionar-se quanto a questões que a organização pode impactar e 

influenciar no mundo. Ao longo dos últimos anos o tema sustentabilidade e propósito tem 

ganhado relevância nestas cartas. Em 2020, Larry Fink foi ainda mais vocal e específico em 



25 
 

 
 

relação ao tema mudanças climáticas na sua carta aos CEOs, classificando o risco climático 

como um risco de investimento e indicando aos clientes que portfólios voltados a negócios 

sustentáveis seriam mais rentáveis e oportunizariam uma base mais forte da carteira. Em 2021, 

a carta anual afirmou que uma crise sem proporções estaria próxima, mas que a transição para 

uma sociedade neutra em carbono poderia configurar grandes oportunidades de investimento. 

Nesta oportunidade, a Blackrock reforçou a importância da divulgação da estratégia de gestão 

dos impactos das mudanças climáticas das organizações com informações públicas e 

estruturadas, citando as recomendações do Task Force on Climate Related Financial 

Disclosure e do Sustainability Accounting Standards Board (TCFD) como referências 

relevantes.  

A demonstração de informações não financeiras que validem uma gestão de risco e 

criação de valor a longo prazo tem sido um desafio para as empresas (CONSTANTINESCU et 

al., 2021). A demanda por abertura de informações que possam indicar os riscos climáticos aos 

quais as empresas e mercado financeiro estão expostos, tornaram-se mais evidentes com as 

recomendações do G20 sobre o tema em 2017, conhecido como TCFD (MONASTEROLO; 

ROVENTINI; FOXON, 2019). O TCFD tem como premissa o caráter voluntário de abertura 

de informações sobre gestão dos impactos das mudanças climáticas, utilizando como base as 

informações em termos de governança, estratégia, gestão de riscos, métricas e metas (ECCLES; 

KRZUS, 2018).  

Como fonte de informação voluntária utilizada pelos investidores também pode ser 

referenciado o Carbon Disclosure Project (CDP), iniciativa capitaneada por uma organização 

sem fins lucrativos que representa investidores institucionais que gerenciam mais de US$ 64 

trilhões em ativos. O CDP tem como objetivo gerar uma série de informações abrangentes das 

empresas para os gestores de investimentos, viabilizando uma análise de risco climático, 

baseadas em uma métrica definida em questionário específico (DEPOERS; JEANJEAN; 

JÉRÔME, 2016). De acordo com Cotter e Najah (2012), as categorias do CDP podem ser 

divididas em riscos e oportunidades, contabilidade das emissões, verificação, desempenho e 

governança. Esta seria uma ferramenta relevante para o investidor de longo prazo encontrar as 

informações necessárias para uma análise de impacto das mudanças climáticas nas 

organizações. De acordo com o próprio CDP, a instituição seria detentora “do maior banco de 

dados ambiental alinhado com TCFD do mundo, fornecendo mecanismo para relatórios de 

acordo com as suas recomendações” 
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O Sustainability Accounting Standards Board (SASB) estabeleceu métricas de temas 

relevantes por setor, com o objetivo de disponibilizar um padrão de informações não financeiras 

que pudesses orientar o mercado financeiro a identificar riscos de caráter ambiental, social e de 

governança, incluindo as emissões de GEE, tema em destaque para a produção de ferro e aço 

(BUSCO et al., 2020). 

Em busca de prover transparência necessária sobre o tema das mudanças climáticas e 

os dados de GEE, as empresas também têm usado seus relatos anuais ou outros tipos de 

relatórios para reportar seus inventários. O alcance desse tipo de abertura de informação 

voluntária vai além dos investidores e bancos, incluindo outras partes interessadas. Não há uma 

estrutura mínima estabelecida para a abertura das informações de GEE nos relatórios das 

empresas, o que pode gerar diferença nas informações relatadas (DEPOERS; JEANJEAN; 

JÉRÔME, 2016).  

Desafio adicional para as organizações é o crescimento das avaliações das agências de 

rating com foco ESG, de acordo com métricas de indicadores não financeiros. Essas avaliações 

têm como objetivo fornecer aos stakeholders informações que podem ser traduzidas como 

riscos e oportunidades. As análises ESG são elaboradas por comparação entre padrões 

estabelecidos pelas agências de rating e o desempenho ambiental, social e de governança das 

empresas que são públicos, gerando pontuações. Algumas agências analisam também 

questionários preenchidos pelas organizações e geram oportunidade discussão antes da emissão 

das notas finais. Diversas agências geram listas classificando as empresas pela sua pontuação 

final, como é o caso do índice Dow Jones de Sustentabilidade ou índice ESG MSCI.  Dentre os 

temas avaliados, a questão das mudanças climáticas aparece em destaque em relação ao tema 

ambiental (CLEMENTINO; PERKINS, 2021). 

 

2.2.4 Desafios tecnológicos 

 

De forma simplificada duas rotas tecnológicas são utilizadas para a produção de aço. 

Conhecida como rota primária, esta tecnologia tem como principal matéria prima metálica o 

minério de ferro, que ao ser processado em um alto-forno com a presença de coque produz ferro 

gusa, matéria prima do aço. O carvão mineral coqueificado tem como funções em um alto-forno 

manter as altas temperaturas do processo, dar suporte físico para os materiais adicionados e 

atuar como agente redutor. Pela alta dependência de carbono de origem mineral, este processo 

consome mais energia que a rota a base de reciclagem. O ferro gusa é transformado em aço 
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através de fornos a base de oxigênio (LD-BOF), que têm como principal função a redução de 

carbono do produto metálico (GRIFFIN; HAMOND, 2019). Pela estequiometria simplificada 

da reação de produção em um alto-forno (Fe2O3 + 3 CO 2Fe + 3CO2), é possível prever uma 

emissão de CO2 superior a mesma quantidade estequiométrica de produção de ferro gusa. Para 

a produção final do aço outras etapas produtivas são necessárias, adicionando fontes de carbono 

e energia ao processo que confere a rota primária uma taxa de emissão de CO2 de 2,2 t CO2/t 

aço produzido (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b).  

A outra rota, conhecida como secundária, tem como principal insumo metálico a sucata. 

O aço é um dos materiais mais reciclados do mundo, com 85 % de reaproveitamento no fim de 

sua vida útil. A transformação a partir da sucata ocorre através de fornos elétricos a arco (FEA), 

onde o processo de fusão acontece utilizando energia elétrica, eletrodos e materiais carburantes 

(GRIFFIN; HAMOND, 2019; INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b). A principal 

fonte das emissões de GEE nesta rota é o consumo de energia elétrica e, em menor proporção, 

o consumo de carburantes, como coque ou gás natural para produção de escória protetiva dos 

eletrodos. Por se tratar de processo que inicia com material em estado metálico, sem a 

necessidade da reação de redução do minério, o consumo energético voltado ao processo de 

produção (emissões diretas) é cerca de 8 vezes inferior à rota primária, o que justifica as 

emissões específicas para a produção de aço secundário em de 0,3 t CO2/t aço 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b). A figura 2 indica um diagrama 

simplificado dos processos de produção de aço mais encontrados na siderurgia. Não estão na 

figura os processos de metalurgia secundária e rotas que utilizam como agente redutor do 

minério outros materiais que não o carvão.  
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Figura 2: Diagrama simplificado dos processos de produção de aço 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Em 2019, a produção do aço que utilizou minério de ferro como fonte principal de 

matéria prima representou 68% da produção global, sendo o restante da carga metálica 

composta por sucata. Altos-fornos a base de oxigênio (LD-BOF) produziram 72% do aço em 

2019 (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b). Segundo World Steel Association 

(2021a), em 2020 foram produzidas 1,86 bilhão de toneladas de aço e o setor emitiu 2,6 bilhões 

de toneladas de GEE em termos de emissão direta, que não incluem as emissões indiretas do 

consumo de energia elétrica ou da cadeia de produção do aço. A intensidade média da produção 

de aço em 2020 foi de 1,85t CO2/t aço, incluindo as emissões de consumo de energia elétrica e 

processos críticos da cadeia.  O principal precursor das emissões de GEE da produção de aço é 

originado do consumo de coque, que corresponde a 75% das emissões totais, estando 

relacionado a redução química do minério em ferro gusa, produto intermediário do aço 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b). 

Seria possível uma redução nas emissões de GEE de até 20 % em rotas de produção 

primária e 50 % nas rotas de produção secundária ao serem aplicadas as melhores práticas de 

eficiência energética e operacional, controle de matérias primas e rendimento de processo nas 

unidades siderúrgicas existentes (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021a). Para cada 

tonelada de sucata utilizada, 1,5 toneladas de CO2 são evitados na produção do aço. A 

maximização do uso deste insumo é incentivado para a redução das emissões de GEE, porém 

há restrição na disponibilidade do material limitado pela produção de aço do passado e pela 

longevidade do uso dos produtos, o que leva a expectativa que em 2050 menos da metade da 

produção do aço tenha como insumo a sucata (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021a; 

WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021b; MORFELDT; NIJS; SILVEIRA, 2015).  
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Uma rota primária alternativa de produção, não representada na figura 2, é a de produção 

de aço a partir de minério e gás natural. Conhecida como redução direta, utiliza gás natural para 

a produção de um gás composto de hidrogênio e monóxido de carbono que substitui a função 

do carvão mineral. Cerca de 6% da produção global de aço é realizada por esta rota produtiva 

(RISSMAN et al., 2020). Rotas que usam a reforma de gás natural (DRI) têm emissão de GEE 

de 1,4 t CO2/t aço produzido (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b), valor inferior 

em 36% a rota primária tradicional, porém cerca de 4 vezes superior a rota secundária. Este tipo 

de produção torna-se viável economicamente em regiões onde há grandes quantidades de gás 

natural a baixo custo, como nos Estados Unidos, Rússia, Oriente Médio e algumas regiões da 

América Central e do Sul (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b).  

A substituição de carvão mineral por biomassa originada de carvão vegetal é encontrada 

em regiões como o Brasil e Austrália (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021a), mas de difícil 

escalabilidade pela limitação de produção associada a área de reflorestamento disponível nos 

países e propriedades mecânicas menos resistentes em relação ao coque (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2020b), o que demanda um produção de menor escala, não compatível 

com os altos-fornos tradicionais (GLUSHCHENKO, 2020) .  

Mesmo que a demanda por aço reduza até 2050 e seja maximizada a produção através 

da sucata, a produção que utiliza minério como principal matéria prima deve se manter em 

maior proporção. Melhores performances energéticas e operacionais não garantirão 

atendimento ao Acordo de Paris e a reduções de emissões de GEE na indústria de ferro e aço 

dependerão da disponibilidade de novas tecnologias, baseadas em hidrogênio e energia 

renovável (MORFELDT; NIJS; SILVEIRA, 2015). O WSA (WORLD STEEL 

ASSOCIATION, 2021a) definiu como aço de baixa emissão de carbono “aquele que é fabricado 

usando tecnologias e práticas que resultam na emissão significativamente menor de emissões 

de CO2 do que a produção convencional”. As tecnologias a base de hidrogênio, o processo de 

eletrólise, o uso de biomassa e captura de carbono estão considerados nesta definição, mas 

dependem de desenvolvimento, disponibilidade de recursos e políticas públicas.  

Em revisão de literatura identificada por Glushchenko (2020), as novas tecnologias 

disruptivas de baixo carbono estão divididas em três categorias. Duas baseadas na captura de 

carbono, o Carbon Capture and Storage (CCS) e o Carbon Capture Storage and Usage 

(CCUS), sendo que a diferença entre ambas está no destino final deste carbono recolhido, que 

pode ser enviado para estocagem ou ser transformado em outro produto, respectivamente. A 

terceira via para a descarbonização da produção de ferro e aço, está relacionada a evitar a 
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emissão de GEE. Para este caminho, são relatadas como opções (i) o maior uso de sucata para 

a produção de aço, (ii) o processo de eletrólise do minério de ferro, (iii) a redução do minério 

por hidrogênio ou uso parcial deste gás e (iv) a substituição de carvão mineral por biomassa 

originada de carvão vegetal. 

Tais tecnologias carecem de inovação e desenvolvimento em escala industrial o que 

torna a busca da neutralidade de carbono do setor ainda mais desafiadora.  De acordo com IEA 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b), as alternativas para produção de aço 

podem ser classificadas de acordo com diversos graus de desenvolvimento, utilizando uma 

escala de nível de prontidão de tecnologia (TRL) que vai de 1 à 11, onde a classificação 11 é 

atribuída aquelas que estão prontas para plena operação e são maduras. As notas 9 e 10 são 

indicadas para tecnologias mais desenvolvidas e prontas para serem implementadas desde que 

encontrem um ambiente favorável do ponto de vista comercial e de competitividade. A 

descarbonização do setor vai além da questão de custo de investimento e competitividade, mas 

envolve a disponibilidade tecnológica. Dentre as tecnologias disruptivas sugeridas por 

Glushchenko (2020), apenas o uso de carvão vegetal em substituição ao carvão mineral em 

altos-fornos de pequeno porte é classificado como TRL11. A tecnologia de CCUS classificada 

como TRL9, apresenta dois exemplos em escala industrial. Em uma planta no México o CO2 

captado é utilizado na fabricação de bebidas e na unidade de Abu Dhabi, as emissões de GEE 

são utilizadas na recuperação de petróleo. Ambos os casos demandariam políticas de incentivo 

para a implementação em escala industrial (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b). 

 

2.2.5 Desafios econômicos 

 

Segundo a International Energy Agency (2020b), a indústria de produção de aço global 

poderia reduzir em 58% as suas emissões até 2050 em relação ao ano de 2019, atendendo as 

metas do Acordo de Paris. Para atingir este cenário de descarbonização mais profunda em 2050, 

é estimado um aumento do custo operacional entre 10 e 50%, a utilização de 16 milhões de 

toneladas de hidrogênio em substituição ao carvão mineral e 400 mil toneladas de captura de 

CO2 anualmente através de tecnologias de captura e uso de carbono (CCS e CCUS), focados na 

rota primária (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b).  

De acordo com Glushchenko (2020), os processos de produção de aço disruptivos e 

alinhados a neutralidade de carbono, enfrentam desafios de implementação que vão desde a 

necessidade de uma alteração em todo o processo produtivo, não apenas em partes, até altos 
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custos de investimento e operação. Os custos atrelados aos investimentos em tecnologias 

disruptivas é incerto pela dependência de políticas locais e recursos disponíveis por região, 

como energia renovável e gás natural. Para uma transição de baixo carbono é preciso o 

desenvolvimento das tecnologias em larga escala, além dos custos de substituição dos 

equipamentos das rotas atuais como os altos-fornos e fornos elétricos, que precisam ser 

convertidos para o uso de hidrogênio, gás natural, biomassa ou outros combustíveis (WORLD 

STEEL ASSOCIATION, 2021a).  

 

2.2.6 Síntese da literatura da produção de ferro e aço global 

 

A produção do aço em uma trajetória de descarbonização considera diversos fatores. A 

revisão da literatura ao qual se dedicou este capítulo, mostra tal análise de acordo com o Quadro 

2 elaborado. 
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Quadro 2: Matriz de amarração da síntese da literatura da produção de aço global 

  
Questões identificadas Fonte 

2.1 
A aplicação e uso do 
ferro e aço global 

Material infinitamente reciclável e durável, 
encoraja a economia circular 

World Steel Association, 
2021a 

2.2 

A indústria de ferro 
e aço global e as 
emissões de gases de 
efeito estufa 

Produção de aço corresponde a 8% do uso 
de energia final global e 7% das emissões 
globais de CO2 relacionadas com a energia 
direta, sendo considerado setor relevante 

International Energy 
Agency,2020b 

2.2.1 
Políticas Públicas e 
a indústria do ferro 
e aço no mundo 

Descarbonizar sem perder 
competitividade, com apoio de políticas 

públicas 

World Steel Association, 
2021a 

2.2.2 
Movimentos do 
mercado 
consumidor global 

Crescimento de demanda de aço de menor 
intensidade carbônica para setores 

consumidores relevantes e características 
de menor impacto (automotivo e 

construção)  

World Steel Association, 
2021a 

2.2.3 
Movimentos do 
mercado financeiro 

Ter uma gestão climática considerada de 
baixo risco para o mercado financeiro com 

transparência de informações 

Krueger et al., 2020 
Constantinescu et al., 

2021 

2.3.1 

Desafios para 
redução de emissões 
de GEE na 
indústria 
siderúrgica – 
tecnológicos 

Ter tecnologias disruptivas em escala 
industrial viável 

World Steel Association, 
2021a 

International Energy 
Agency,2020b 

Glushchenko, 2020 
Morfeldt et al., 2015 

2.3.2 

Desafios para 
redução de emissões 
de GEE na 
indústria 
siderúrgica – 
econômicos 

Custos de investimento em tecnologia 
disruptivas com alto grau de incerteza e 

custos operacionais com aumento estimado 
entre 10 e 50 % 

World Steel Association, 
2021a 

International Energy 
Agency,2020b 

Glushchenko, 2020 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da revisão de literatura 
 

2.2.7 Estratégia de gestão das mudanças climáticas na siderurgia 

 

Reforçando que a pergunta da pesquisa é relacionada aos fatores que levam uma 

indústria produtora de ferro e aço no Brasil a adotar uma estratégia de gestão dos impactos das 

mudanças climáticas, é relevante definir do que se trataria a estratégia do setor. Em busca de 

uma referência que pudesse representar a siderurgia, foi identificado através do WSA (WORLD 

STEEL ASSOCIATION, 2021d), iniciativas consideradas por esta associação dos produtores 

de aço global como referência para a descarbonização. Dentre as ações indicadas pela 

associação, está a certificação denominada Responsible Steel. 

Como uma associação sem fins lucrativos, o Responsible Steel (2019) se dedica a definir 

e promover práticas sustentáveis para os produtores de ferro e aço e sua cadeia. O padrão é 
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dedicado a temas ambientais e sociais e identifica no princípio 8 a gestão climática e emissões 

de GEE considerada adequada para o setor de ferro e aço. 

Dentre os 5 critérios estabelecidos no princípio 8, é possível distinguir duas vertentes. 

A primeira delas voltada a divulgação de resultados e gestão climática. A segunda focada em 

compromissos e metas de médio e longo prazo de redução das emissões de GEE. 

É indicada a adoção do padrão TCFD no critério 8.2 como ferramenta de abertura de 

informações corporativas e transparência, com divulgações alinhadas aos quatro pilares: 

governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas. Outro item do critério 8.2 é a gestão 

dos riscos climáticos da organização pela alta administração, com definição de um responsável 

pela questão de membro do conselho de administração.  

As medições das emissões de GEE são tratadas no critério 8.3, onde é indicado que os 

cálculos de CO2 equivalente devem utilizar metodologia reconhecida internacionalmente e 

auditadas por terceira parte. Os resultados devem ser demonstrados em emissões totais 

específicas (t CO2e/t aço bruto produzido). De forma complementar, o critério 8.5 estabelece 

que os inventários devem ser divulgados anualmente e com indicação dos valores por unidade 

produtiva da empresa. 

 Quanto aos compromissos de redução das emissões de GEE, o critério 8.1 indica que a 

empresa siderúrgica deve ter uma meta corporativa de médio e longo prazo compatíveis entre 

si, atendendo aos compromissos do acordo de Paris e expectativas do mercado financeiro. Essa 

meta deve descrever as estimativas de crescimento da produção de acordo com a rota produtiva 

primária ou secundária e explicitar as condições para seu atingimento. Estas informações 

detalhadas devem constar em documento público. 

Como a certificação é concedida por unidade industrial da organização, o item 8.4 

define que as metas e planos para a redução das emissões de GEE de médio prazo devem ser 

previstas neste nível de desdobramento. A unidade auditada para a certificação precisa 

apresentar um cronograma detalhado e aprovado pelo responsável local e alinhados as metas 

globais da organização. O quadro 3 indica os requisitos específicos do Responsible Steel para 

o tema de mudanças climáticas. 
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Quadro 3: Síntese dos requisitos da certificação Responsible Steel 

Vertente Item Título 

Divulgação de resultados e 
gestão climática 

8.2 
Corporate Climate-Related Financial 

Disclosure (TCFD) 

8.3 
Medição de emissões de GEE em nível 

local e cálculo de intensidade 

8.5 
Relatórios e divulgação de emissões de 

GEE ou CO2 em nível local 

Compromissos e metas de 
médio e longo prazo 

8.1 
Compromisso corporativo para atingir os 

objetivos do Acordo de Paris 

8.4 
Relatórios e divulgação de emissões de 

GEE ou CO2 em nível local 

Fonte: Adaptado de Responsible Steel (2019) 
 

2.3 TEORIA DO ISOMORFISMO INSTITUCIONAL 

 

Este item trata de uma revisão de isomorfismo institucional e estratégia empresarial para 

mudança do clima. De acordo com DiMaggio e Powell (1983), as organizações tendem a se 

tornar mais similares, apresentando uma homogeneização de práticas e gestão. Esta teoria 

conhecida como isomorfismo institucional seria regida pelos mecanismos coercitivos, 

miméticos e normativos.   

O isomorfismo coercitivo é gerado por pressões externas de outras organizações das 

quais a empresa depende ou por pressões da sociedade em que atua (DIMAGGIO; POWELL, 

1983). De acordo com o país em que a organização está presente, a pressão institucional 

exercida pelos governos em relação as mudanças climáticas, direciona as empresas a adotarem 

uma gestão nesta área. Segundo Galbreath (2010), o isomorfismo coercitivo é o mecanismo que 

impulsionou as empresas europeias a demonstrarem práticas de estratégia de gestão das 

mudanças climáticas para a governança, em busca de legitimidade junto a seus governos. As 

políticas públicas da Europa têm demonstrado maior comprometimento com a proteção 

ambiental, levando as empresas sediadas no continente a uma melhor governança climática, se 

comparadas as empresas nos Estados Unidos. Leis e regras voltadas a gestão do clima têm 

conferido legitimidade às práticas adotadas pelas empresas na Europa, fomentadas por um 

governo que é considerado engajado em questões sociais, como a proteção ao meio ambiente. 

O mecanismo coercitivo sugeridos por DiMaggio e Powell (1983) conduz as 

organizações a adotarem novos padrões ambientais de performance por força de novas 

regulamentações, que não estão presentes nos compromissos voluntários. A ausência de 

legislações globais sobre a mudança climática justificaria que o mecanismo coercitivo não seria 
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aplicado de forma geral, observando que mesmo padrões voluntários adotados pela indústria 

teriam maior representatividade em regiões onde há uma maior orientação legal para o tema 

(ESCOBAR; VRENDERBURG, 2010). Buscando predizer situações que conduzem ao 

isomorfismo, DiMaggio e Powell (1983) avaliam em suas hipóteses relacionadas ao mecanismo 

coercitivo o grau de dependência de uma organização quanto a sua cadeia de fornecimento, 

distribuição e fonte de recursos, indicando que não apenas as forças exercidas pelas legislações 

seriam as responsáveis pelas pressões exercidas para a homogeneização das práticas. 

A pressão exercida pelas mídias pode ser considerada como motivador que conduziria 

a adoção de estratégias sustentáveis inovadoras pelas organizações (BANSAL, 2015), 

independente de regulações do governo. Impactos ambientais das operações das organizações 

explorados pela mídia com apelo visual, justificariam a adoção de novos padrões ambientais. 

O papel da sociedade civil na influência em novas regras e políticas (LEVY; EGAN, 2003) 

seria um ponto não identificado a época da definição de isomorfismo institucional e que pode 

ser um dos motivadores da definição de políticas voltados as mudanças climáticas pelas 

organizações, estando associado ao mecanismo coercitivo. 

O processo de mimetização tem como base a indução das empresas a seguir padrões 

adotados por outras organizações. A participação em associações do setor seria fator 

alavancador da cooperação significativa, correlacionada ao mecanismo de mimetização de 

DiMaggio e Powell (1983). As empresas são incentivadas a aderir a compromissos voluntários 

pelas trocas de informações relacionadas as pressões futuras e influência dos concorrentes, bem 

como iniciativas da própria associação. Empresas com maior visibilidade pelo tipo de operação 

ou significância em seu setor podem utilizar os compromissos voluntários como uma forma de 

aumentar a legitimidade com suas partes interessadas. O maior nível de engajamento em 

compromissos voluntários dependeria das relações de cooperação preexistentes entre as 

empresas e governo, bem como entre seus pares (DELMAS; MONTES-SANCHO, 2010). 

Novos padrões adotados pela indústria de forma voluntária estariam relacionados a 

demonstração de maior eficiência de seus processos e influência das novas regulamentações 

que serão desenvolvidas pelos governos de acordo com interesses do setor (ESCOBAR; 

VRENDERBURG, 2010). Ao analisar os relatórios de emissões de GEE de companhias de óleo 

e gás, Comyns (2016) indicou que as organizações sediadas na Europa teriam maior 

proatividade e profundidade na divulgação de seus dados, mas também identificaram que 

organizações do mesmo setor localizadas em outros países adotaram práticas semelhantes em 

seus relatórios, como uma cópia das práticas adotadas no continente europeu. 
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Dentre as hipóteses da teoria de isomorfismo institucional, a incerteza e ambiguidade 

das questões enfrentadas leva as organizações a seguirem aquelas outras consideradas bem-

sucedidas, reforçando o mecanismo de mimetização. Outra hipótese identificada seria que 

empresas ambíguas, ou seja, que não tem metas claras, tendem a seguir aquelas consideradas 

como referência para garantir legitimidade ou facilitar processos de tomada de decisão interna 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). A complexidade, diversidade de expectativas das partes 

interessadas e dificuldade de resolução dos problemas são fatores presentes nos temas de 

desenvolvimento sustentável e da mudança climática. A adoção de práticas comuns de um 

determinado setor aumenta a legitimidade destas iniciativas (BANSAL, 2005).   

O terceiro mecanismo previsto por DiMaggio e Powell (1983) denominado isomorfismo 

normativo está associado a profissionalização das equipes e a pressão exercida por grupos com 

especialização e conhecimento específicos, seguidos por outros membros da organização 

(MEJIA; PARDO-DEL-VAL; DASI, 2019).  A pressão normativa gerada pela especialização 

da força de trabalho e a difusão de informações entre os profissionais de uma determinada área, 

levariam a homogeneização das práticas (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Delmas e Sancho 

(2010) ressaltam que as associações do setor representam importante oportunidade de troca de 

informações de programas voluntários que podem tornar-se relevantes no futuro, o que pode 

justificar a escolha em seguir com tais compromissos, mas não a decisão de iniciá-los. 

Nas hipóteses identificadas na teoria do isomorfismo institucional, a participação da 

liderança das empresas nas associações gerando relações com outras organizações e a presença 

de profissionais atualizados com temas atuais pela vivência acadêmica são alavancadores 

relacionados ao mecanismo normativo (DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

O crescente aumento na disponibilidade de formação de profissionais europeus nas 

áreas de responsabilidade social, tende a incentivar práticas de governança climática na região 

(GALBREATH, 2010). Organizações que estão presentes em vários países enfrentam pressões 

da sociedade civil de forma distinta, o que desestimularia a adoção de práticas voluntárias em 

todas as operações e enfraqueceria a motivação por mecanismos normativos (ESCOBAR; 

VRENDERBURG, 2010). 

Amran et al. (2015) buscou uma perspectiva mais específica dentre os temas de 

desenvolvimento sustentável, focando nos motivos de implementação de estratégia de gestão 

das mudanças climáticas em empresas da Ásia. A disponibilidade de recursos internos seria 

fator determinante para uma transição de baixo carbono, viabilizando estratégia com vantagens 

competitivas em uma situação de incerteza ambiental. As oportunidades de gerar valor para as 
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organizações tornam-se cada vez mais evidentes com a institucionalização de uma estratégia de 

sustentabilidade, incentivando a evolução do tema nas empresas (BANSAL, 2015). A inclusão 

da questão climática na estratégia das organizações teria influência não só das pressões e 

influências externas.  Entre os recursos internos identificados como relevantes identificados por 

Amran et al. (2015), destaca-se a composição do board com experiência internacional, capaz 

de influenciar o CEO com conhecimento das demandas de partes interessadas e a materialidade 

das mudanças climáticas para uma estratégia de engajamento no tema.  

O Quadro 4 identifica os conceitos atribuídos aos mecanismos coercitivo, mimético e 

normativo que motivariam a adoção de práticas de estratégia de gestão das mudanças 

climáticas. À época da definição do conceito de isomorfismo institucional desenvolvidos por 

DiMaggio e Powel (1983), as leis e regras definidos pelos governos e a dependência entre 

organizações eram os principais alavancadores para o mecanismo coercitivo. Produções mais 

atuais, como de Escobar e Vrenderburg (2010), Bansal (2015) e Levy e Egan (2003), 

demonstram que a mídia e sociedade civil não só geram a obrigação de avançar nas questões 

dos impactos das mudanças climáticas nas estratégias das empresas, como identificam a adoção 

de práticas voluntárias por atendimento a estas partes interessadas.  

Quanto ao mecanismo mimético, há um entendimento de que é possível aumentar a 

legitimidade dos setores quando adotadas práticas similares e até mesmo mais avançadas de 

outros países, influenciando regulamentações, o que é identificado por 75% dos autores 

analisados. 

Já o mecanismo normativo indica que os profissionais das empresas influenciariam a 

homogeneização das práticas. No que tange as questões climáticas, a formação de profissionais 

na área de governança social e do clima e a participação em associações do setor são fatores 

que foram identificados por mais de 50% dos autores. Amran et al. (2015) indicam inclusive 

que um board com experiência internacional é fonte de conhecimento que rege a 

homogeneização de práticas de estratégia do clima. Galbreath (2010) também reconhece a 

importância do conselho de administração nas estratégias de gestão das mudanças climáticas. 

Por outro lado, Escobar e Vrederburg (2010) defendem que o mecanismo coercitivo e mimético 

seriam os reais motivadores da adoção de tais práticas pelas empresas subsidiárias de 

multinacionais, não reconhecendo o constructo normativo como fator relevante nas análises 

realizadas. 

  



38 
 

 
 

Quadro 4: Matriz de amarração. Conceitos atribuídos aos mecanismos coercitivo, mimético e 
normativo que motivariam a adoção de práticas 

 Coercitivo Mimético Normativo 

Di Maggio e 
Powel (1983) 

Pressão da sociedade e 
governo.  

Dependência da cadeia de 
fornecimento, distribuição 

e fonte de recursos. 
 Não identifica 

compromissos voluntários 

Seguir padrões de outras 
empresas. 

Especialização e 
conhecimento de 
profissionais da 

organização 
 

Participação em 
associações 

Galbreath 
(2010) 

Pressão do governo Pressões institucionais 

Formação de 
profissionais em 

governança social e do 
clima 

Estrutura do conselho 
de administração 

Escobar e 
Vrenderburg, 
(2010) 

Pressão da sociedade civil 
Demonstrar eficiência e 
influenciar regulações 

Contrário. Não existiria 
em mudança do clima 

que dependeria das 
pressões por região 

Delmas e 
Sanchos (2010) 

 
Parcerias com governo e 
outras empresas do setor 

Conhecimento 
adquirido em 

associações por 
profissionais da área 

Comyns (2016)  
Práticas adotadas de 

empresas em países mais 
desenvolvidos no tema 

 

Bansal (2010) Pressão da mídia  
Práticas setoriais 

aumentam legitimidade 

Levy e Egan 
(2003) 

Pressão da sociedade civil   

Amran et al. 
(2015) 

  
Board com experiência 

internacional 

Fonte: elaboração própria com base na revisão de literatura 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa apresenta uma compreensão do fenômeno da adoção de uma estratégia de 

gestão das mudanças climáticas, desenvolvendo o problema de pesquisa por meio de exploração 

qualitativa, tendo como método um estudo de caso, com técnica de coleta de dados a análise 

documental, entrevistas semiestruturadas e base teórica do isomorfismo institucional. Segundo 

Kuhn (2013, p.60) “se a ciência é a reunião de fatos, teorias e métodos reunidos nos textos 

atuais, então os cientistas são homens que, com ou sem sucesso empenham-se em contribuir 

com um ou outro elemento para esta constelação específica”. Com este propósito o estudo é 

apresentado, seguindo uma metodologia específica que leve a algum tipo de contribuição 

científica para a sociedade. 

De acordo com Creswell (2007) na pesquisa qualitativa “os investigadores usam a 

literatura de maneira consistente com as suposições de aprendizado do participante” e que um 

estudo exploratório é conveniente quando o tema analisado ainda não foi amplamente debatido, 

sendo possível construir um entendimento baseado nas ideias dos participantes do estudo. Na 

revisão indicada por Daddi et al. (2018) é demonstrado que ainda existe um hiato em relação 

as publicações voltadas a questão das mudanças climáticas com uma visão organizacional e de 

gestão. Mesmo a teoria do isomorfismo institucional aqui utilizada, não apresenta publicações 

de setores variados ou com ênfase em várias regiões do planeta.  A teoria do isomorfismo 

institucional e como as empresas tendem a homogeneização de suas estratégias foi utilizada 

como uma estrutura orientadora do estudo (YIN, 2015). 

A pesquisa qualitativa foi aplicada neste estudo por apresentar em uma de suas 

abordagens a possibilidade de uma visão exploratória da compreensão dos indivíduos em 

relação a um problema de pesquisa com possibilidade de aprofundamento (YIN, 2015; 

SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).  

Segundo Yin (2015), um estudo de caso deve apresentar em sua forma de questão de 

pesquisa o como ou por quê. Deve apresentar situações onde não são exigidos controles sobre 

eventos comportamentais e o estudo é focado em acontecimentos contemporâneos. A pergunta 

de pesquisa, como foi definida a estratégia de gestão das mudanças climáticas de uma 

indústria de ferro e aço brasileira sob a ótica da lente teórica do isomorfismo institucional 

trata de uma situação atual e objetiva e a perspectiva teórica adotada foi o pós-positivismo, onde 

são examinadas as causas que provavelmente determinam os resultados observados 

(CRESWELL, 2007). O problema proposto demandou uma análise das motivações 
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consideradas causas que influenciaram os resultados da organização avaliada. Identificar os 

fatores que motivaram a organização a definir uma estratégia de gestão das mudanças climáticas 

pode ser traduzido como a busca das origens desse movimento de transformação. A relevância 

da organização escolhida para justificar um estudo de caso único é o fato de tratar-se de uma 

empresa produtora de aço com sede no Brasil e com unidades nas américas, onde não há uma 

regulamentação para o tema.  

 Como se trata de um mestrado profissional em sustentabilidade e fazendo parte da 

empresa adotada como estudo de caso, a pesquisadora buscou por meio de uma lente científica 

melhor compreender a organização e sua gestão, em uma situação onde fenômeno e contexto 

não estavam completamente esclarecidos (YIN, 2015). A unidade de análise escolhida, a 

estratégia de gestão das mudanças climáticas, se justifica pela relevância do tema para a 

sociedade e para o próprio curso de administração com ênfase em sustentabilidade. 

Eisenhardt e Graebner (2007) afirmam que os estudos de caso são boas pontes entre 

dados qualitativos ricos em evidências e a pesquisa dedutiva. A abordagem dedutiva do estudo 

é construída a partir dos construtos de homogeneização coercitiva, mimética e normativa, 

analisando as causas das tomadas de decisão dos líderes da organização para uma posição de 

gestão das mudanças climáticas de acordo com as tendências do setor.  

Este estudo é embasado na observação direta e de série de entrevistas, que viabilizaram 

a compreensão individual de líderes da organização e de documentos públicos frente aos 

desafios da estratégia de gestão das mudanças climáticas da organização, viabilizando a 

dedução dos motivadores deste movimento.  

Para o levantamento das evidências duas técnicas foram escolhidas. As 13 entrevistas 

focais foram conduzidas de forma espontânea e visando identificar e registrar opiniões e 

interpretações sobre os motivadores da adoção da estratégia de gestão das mudanças climáticas, 

utilizando como apoio perguntas pré-definidas e alinhadas aos constructos coercitivo, mimético 

e normativo previstos na teoria do isomorfismo institucional de DiMaggio e Powell (1983). A 

outra fonte das evidências foram os documentos públicos disponibilizados pela organização, 

como relatórios anuais e para investidores, além de reportagens e informações de conhecimento 

geral. Estes documentos analisados, comparados com as informações coletadas nas entrevistas, 

auxiliaram na construção de uma visão sobre quais fatos realmente se concretizaram na 

estratégia da organização, configurando a triangulação das fontes de dados em busca de uma 

melhor qualidade e confiabilidade da análise final (CRESWELL, 2007). 
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O fato da pesquisadora constar no quadro de colaboradores da empresa, representou um 

desafio adicional para a execução de um estudo coerente com a metodologia científica. Evitar 

que a pesquisa não apresentasse vieses, exigiu da pesquisadora uma postura “genuinamente 

ingênua sobre o tópico”, conforme os direcionamentos indicados por Yin (2015), permitindo 

assim que as pessoas trouxessem perspectivas diferentes e novas visões sobre o tema, desviando 

de conversas prévias de relação de trabalho entre pesquisadora e entrevistado.  

Creswell (2007) aponta que o pesquisador qualitativo utiliza uma lente pessoal ao 

avaliar os dados coletados. Para manter a imparcialidade, a pesquisadora buscou realizar 

perguntas coerentes, com uma postura de boa ouvinte e de baixa interferência. Ao entrevistar 

líderes de diversas áreas da organização e comparar as informações fornecidas com documentos 

e dados públicos, buscou-se uma convergência das evidências obtidas das diferentes fontes, 

sendo confrontadas avaliações do mesmo fenômeno, relacionando aos constructos 

estabelecidos na pesquisa (YIN, 2015). 

A atribuição de códigos viabilizou a identificação dos trechos transcritos das diversas 

entrevistas em uma lógica de relação aos motivadores dos construtos coercitivos, miméticos e 

normativos. Ao isolar estes padrões e avaliar as evidências por codificação atribuída, foi 

possível prosseguir com uma análise e reflexões que geraram conclusões e limitações da 

pesquisa. A codificação viabiliza uma reflexão mais profunda e a indicação de conclusões mais 

consistentes (MILES; HUBERMAN, 1994). 

O relatório final da pesquisa e suas conclusões foram realizadas por meio de uma 

abordagem dedutiva, com o intuito de identificar dentre os motivadores coercitivo, mimético e 

normativo, aqueles que mais influenciaram na definição da estratégia climática da organização.  

 

3.1 CAMPO E COLETA DE EVIDÊNCIAS  

  

O campo foi baseado em entrevistas semiestruturadas com diferentes líderes e funções 

da organização, buscando identificar os fatores que motivaram a empresa a definir uma 

estratégia de gestão das mudanças climáticas. Também foram considerados documentos 

disponíveis de forma pública como relatórios anuais e de divulgação de resultados, conteúdos 

de sites da internet e redes sociais, além de reportagens divulgadas pela mídia.  

As entrevistas semiestruturadas facilitaram o aprofundamento a partir de novas 

perspectivas e questões, à medida que os entrevistados se tornaram suficientemente livres para 

desenvolver suas respostas. No apêndice A está apresentado o roteiro, considerando os líderes 
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em função relevante para a definição da estratégia de gestão das mudanças climáticas ou que 

foram impactados por ela.  

Inicialmente foram selecionados líderes que participam das reuniões dos comitês de 

estratégia e conselho de administração da companhia e os principais executivos das operações 

de negócios do Brasil, que são os responsáveis pelo desdobramento das metas e objetivos da 

organização. Outro público selecionado para as entrevistas, foram os líderes responsáveis pela 

interlocução com as partes interessadas. O Quadro resumo 5, detalha o perfil dos 13 

profissionais entrevistados, suas relações com as partes interessadas e participação nos 

processos decisórios da estratégia da organização. 

 
Quadro 5: Síntese dos entrevistados e relações com a estratégia da organização 

Função 
Participação na 

tomada de decisão 
Relacionamento com 

governo 
Relacionamento com 

clientes 
Relacionamento com 
mercado financeiro 

CEO 
Comitê de Estratégia e 

Conselho 
Sim Sim Sim 

CFO 
Comitê de Estratégia e 

Conselho 
Sim Não Sim 

Executivo de Relação 
com Investidores 

Não Não Não Sim 

Executivo de 
Operações Financeiras 

Comitê de Estratégia Não Não  Sim 

Vice presidente de 
operação 1 

Desdobra estratégia na 
operação de negócio 

Sim Sim Não 

Vice presidente de 
operação 2 

Desdobra estratégia na 
operação de negócio 

Sim Sim Não 

Executivo da área 
industrial global 

Comitê de Estratégia Sim Não Não 

Executivo industrial 
de operação 1 

Desdobra estratégia na 
operação industrial 

Sim Sim Não 

Executivo industrial 
de operação 2 

Desdobra estratégia na 
operação industrial 

Sim Sim Não 

Executivo área 
comercial 

Desdobra estratégia na 
operação comercial 

Não Sim Não 

Executivo área 
engenharia 

Desdobra estratégia 
nos investimentos 

Não Não Não 

Executivo de novos 
negócios 

Desdobra estratégia 
nos novos negócios 

Sim Sim Não 

Executivo de RH 
Desdobra estratégia na 

área de RH 
Sim Não Sim 

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas realizadas 

 

As entrevistas identificaram as motivações através da lente teórica do isomorfismo 

institucional e objetivou analisar outros fatores, como aspectos culturais e circunstanciais da 

companhia. Por este motivo foram realizadas de forma individual e incentivaram a abertura de 

opiniões pessoais e percepções do processo de definição da estratégia de gestão das mudanças 

climáticas. 



43 
 

 
 

3.2 PROCESSO DE ENTREVISTAS 

 
Pela premissa de condução semiestruturada, parte das interações das entrevistas 

incluíram questionamentos adicionais ou adaptação das perguntas para um melhor 

aproveitamento das discussões.  

Ainda durante a preparação para as entrevistas, os participantes receberam o termo de 

consentimento livre e esclarecido, que além de identificar o objetivo da pesquisa, evidenciava 

o caráter voluntário e a possibilidade de desistência a qualquer momento do processo. O termo 

ratificou a confidencialidade da identidade dos entrevistados. 

As entrevistas foram conduzidas através de plataforma de vídeo conferência 

denominada Teams e foram gravadas para posterior transcrição, com a devida autorização. 

Foram realizadas entre os dias 08/10/2021 e 25/11/21, apresentando como tempo médio 35 

minutos. Foi utilizado o software Transkriptor para reprodução automática dos diálogos em 

textos. O uso dessa ferramenta possibilitou maior velocidade de preparação e disponibilização 

dos textos que foram utilizados para a codificação e análise das entrevistas. Os entrevistados 

serão citados de acordo com o código previsto no Quadro 6. 

Quadro 6: Relação das datas e tempos de entrevistas 

Entrevistado Data Duração 

ENTREVISTADO1 08/10/21 36 min 

ENTREVISTADO2 08/10/21 35 min 

ENTREVISTADO3 13/10/21 31 min 

ENTREVISTADO4 18/10/21 39 min 

ENTREVISTADO5 26/10/21 27 min 

ENTREVISTADO6 26/10/21 36 min 

ENTREVISTADO7 27/10/21 37 min 

ENTREVISTADO8 29/10/21 37 min 

ENTREVISTADO9 03/11/21 29 min 

ENTREVISTADO10 03/11/21 36 min 

ENTREVISTADO11 08/11/21 31 min 

ENTREVISTADO12 17/11/21 37 min 

ENTREVISTADO13 25/11/21 48 min 

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas realizadas 
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4 O ESTUDO DE CASO 

 

4.1 VISÃO SETORIAL DA PRODUÇÃO DE FERRO E AÇO NO BRASIL 

 

4.1.1 A aplicação e uso do ferro e aço no Brasil 

 

No Brasil, a produção de ferro foi iniciada na época da chegada da família real 

portuguesa ao país, já a produção de aço é estabelecida no século XX. Em um cenário de forte 

dependência do aço importado, o governo brasileiro na década de 40 iniciou a construção de 

unidades siderúrgicas estatais, o que possibilitou o crescimento da produção brasileira, 

atingindo em 1970 o valor de 5,5 milhões de toneladas produzidas anualmente. A partir da 

década de 1990, foi iniciado o processo de desestatização das siderúrgicas e ocorreu o avanço 

da participação de empresas privadas. Foi registrado em 2020 uma produção total de 31,4 

milhões de toneladas de aço, consolidando o Brasil na posição de maior produto da América 

Latina, com uma capacidade instalada de 51 milhões de toneladas anuais, ocupando a posição 

de nono produtor mundial. A exportação de aço do Brasil em 2020 representou 10,5 milhões 

de toneladas, enquanto a importação correspondeu a de 2,0 milhões de toneladas O saldo 

comercial no período foi de US$ 3,1 bilhões (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021b).  

Segundo dados do relatório sobre o mercado brasileiro do aço emitido pelo IABR 

(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021c), o setor de construção civil é o maior mercado 

consumidor do país, que somado ao automotivo e de bens de capital (relacionado aos setores 

ferroviário, naval, agrícola, rodoviário, eletroeletrônico e mecânico), equivalem a 82,1 % do 

consumo no país, valores equiparáveis ao setor de forma global. O gráfico 3 indica o consumo 

de aço por setor, de acordo com os resultados de 2020. 
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Gráfico 3: Utilização de aço por setor no Brasil, ano base 2020 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Aço Brasil, 2021c 
 

Embora com tantos avanços na produção de aço brasileira, o consumo per capta ainda 

é inferior a países como o México e bastante similar ao da Argentina, conforme demonstra o 

gráfico 4. Comparado a outros países, é possível prever que há espaço para crescimento na 

utilização de aço no Brasil. 

 

Gráfico 4: Consumo de aço per capita 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Aço Brasil, 2021b 
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4.1.2 A indústria de ferro e aço brasileira e as emissões de GEE 

 

A produção de ferro e aço corresponde a 4% das emissões brasileiras, segundo 

identificado na 4ª Comunicação Nacional do Brasil à UNFCC elaborada com base em dados de 

2016 (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021d), o que corresponde a cerca de metade do valor 

global do setor. Embora represente uma baixa participação de forma geral, o setor equivale a 

41,6 % do total das emissões industriais do Brasil no ano de 2019, segundo as informações 

identificadas pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de GEE (ANGELO; 

RITTL, 2019). 

De acordo como relatório anual do IABR (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021e) a 

indústria siderúrgica brasileira apresenta um resultado de intensidade de emissão de GEE 

inferior ao dado global do setor. Enquanto a intensidade média da produção de aço global em 

2020 foi de 1,85 t CO2/ t aço (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2020a), a média no Brasil no 

mesmo ano foi de 1,70 t CO2/ t aço (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021e). O fato de 11 % da 

produção brasileira de aço utilizar a rota primária com substituição de carvão mineral por carvão 

vegetal é ressaltado como um diferencial para o resultado desta intensidade carbônica inferior 

pelo IABR (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021e). 

 

4.1.3 Políticas Públicas e a indústria do ferro e aço brasileiros 

 

Ao ratificar o Acordo de Paris, o Brasil definiu sua Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC) de reduzir em 37% a emissão de GEE até 2025 e indicava a redução das 

emissões até 2030 em 43%. Ao setor industrial, cabia o desenvolvimento de tecnologias mais 

limpas e eficiência energética (UNITED NATION CLIMATE CHANGE, 2021). O Decreto nº 

9.578/2018 detalhou os instrumentos da Política Nacional de Mudança do Clima brasileira e 

estabeleceu os planos setoriais, incluindo um específico para as emissões da siderurgia. O Plano 

Siderurgia, conduzido em 2008 pelo antigo Ministério de Desenvolvimento de Indústria e 

Comércio (MDIC), indicou como principal foco na redução das emissões do setor a produção 

de ferro gusa a partir de carvão vegetal, substituindo o uso de floresta nativa por floresta 

plantada, que teria um potencial de redução de emissões de GEE entre 8 e 10 milhões de 

toneladas anuais (MARGULIS, 2020). A atualização do Plano Siderurgia elaborado pelo 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos vinculado ao MDIC (CENTRO DE GESTÃO E 

ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2015) indicou oportunidades de redução das emissões no setor 
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através de melhorias no processo de carbonização das florestas, etapa que produz o carvão 

vegetal. O carvão vegetal é usado para a redução do minério em ferro gusa, produto 

intermediário do aço, sendo considerada uma rota primária. 

Em 2016, o governo brasileiro, através do Ministério da Economia (MME), iniciou em 

conjunto como Banco Mundial o projeto Partnership for Market Readiness, conhecido como 

PMR, que tinha por objetivo discutir a conveniência e oportunidade da inclusão da precificação 

de emissões no pacote de instrumentos voltados à descarbonização do país (BRASIL, 2020). 

No relatório do produto 4 do programa PMR as recomendações para o setor industrial estão 

detalhadas e a conclusão é de que há preocupação de impacto negativo na taxação de carbono 

para setores, como o de ferro e aço, que podem ter sua competitividade afetada por produtos 

importados de países sem regulamentações das emissões de GEE. Quanto a um possível 

mercado de carbono como forma de precificação, as alocações gratuitas são identificadas como 

instrumentos de preservação da competitividade de setores como o siderúrgico. É recomendado 

no relatório que a distribuição das alocações seja realizada de forma criteriosa para incentivar 

a redução das emissões sem perder competitividade (MARGULIS, 2020).   

A revisão da NDC brasileira em 2020 excluiu a indicação de projetos específicos de 

avanço do setor industrial para o atingimento das metas. Na versão original foi atribuído ao 

setor industrial a “promoção de novos padrões de tecnologia limpa, melhorar as medidas de 

eficiência energética e medidas de infraestrutura de baixo carbono” (UNITED NATION 

CLIMATE CHANGE, 2021).  

 

4.1.4 Movimentos do mercado consumidor brasileiro 

 

Os setores de construção civil e automotivo equivalem a 62,5 % do mercado consumidor 

do aço brasileiro. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(ANFAVEA) identificou em análise dos caminhos da descarbonização do setor automotivo 

brasileiro, foco sobre as fontes de combustível e as possibilidades de eletrificação dos veículos 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 

2021). Não há evidências de que as emissões de escopo 3, oriundas da cadeia de fornecedores, 

se apresentariam como prioridade da redução da descarbonização do setor.  

A construção civil, através da Câmera Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) 

dedica um comitê específico para as questões de sustentabilidade, compartilhando notícias e 

temas de interesse, mas sem identificação específica de temas voltados a redução de GEE no 
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setor (CÂMERA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2021). O Green 

Building Council Brasil (GBCBR), indica o número de solicitações de certificação LEED para 

construções sustentáveis, onde pode ser observada uma tendência de aumento das certificações 

a partir de 2017 no Brasil, conforme indicado no gráfico 5. A redução das certificações no ano 

de 2021 indica ter sido provocada pela mudança dos requisitos de certificação. 

 
 

Gráfico 5: Número de certificações LEED solicitadas no Brasil 

 
Fonte: Adaptado de Green Building Council Brasil, 2021 

 
Não foram identificadas evidências de que os mercados consumidores de aço no Brasil 

tenham incluído na decisão de negócio as questões climáticas como diferencial ou estratégia. 

Essa questão foi explorada através das entrevistas. 

 

4.1.5 Movimentos do mercado financeiro no Brasil 

 

Dentre as empresas produtoras de ferro e aço presentes no Brasil, Gerdau, CSN, 

Usiminas e Arcelor estão listadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3). O índice de carbono 

eficiente (iCO2) da B3, tem como objetivo dar transparência as emissões de GEE listadas em 

outro índice, o IBRX100, que reúne os ativos de maior negociabilidade e representatividade do 

mercado de ações brasileiro. Gerdau e Usiminas estavam classificada no iCO2 da B3 em 2022.  

Não há registros de greenbonds na indústria de ferro e aço do Brasil de acordo com os 

dados disponíveis no International Capital Market Association e no Climate Bonds Initiative. 

A baixa aderência das indústrias siderúrgicas aos greenbonds e a falta de evidência de demandas 

do mercado financeiro, foi tema explorado ao longo das entrevistas. 
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4.1.6 Desafios tecnológicos 

 

Segundo IABR (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021b), 83,1% do aço produzido no 

Brasil em 2020 teve origem na produção primária, enquanto 16,9% é oriunda da rota 

secundária. Parte da rota primária no Brasil, utiliza carvão vegetal como agente redutor em 

substituição ao coque, produzido a partir do carvão mineral. Por tratar-se de carbono de origem 

renovável, as emissões de GEE são consideradas neutras (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2018). 

Os altos-fornos que utilizam carvão vegetal são encontrados de forma restrita e concentrada no 

Brasil (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020b). A biomassa também pode ser 

explorada em outras etapas do processo de produção de aço como na coqueria, na preparação 

do minério de ferro na sinterização e na preparação de carga metálica aglomerada para dosagem 

no topo do alto-forno ou no forno elétrico. Estas alternativas indicam potencial considerável 

para a redução das emissões de GEE (SUOPAJÄRVI et al., 2017). 

O ferro gusa produzido a partir dos altos-fornos a carvão vegetal é produto intermediário 

ao aço. De acordo com o anuário de 2020 do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas 

Gerais (SINDIFER, 2020), produziram-se 6,9 milhões de toneladas de ferro gusa a partir de 

carvão vegetal no Brasil, o que equivale a 22,5 % da produção brasileira através da rota primária 

(carvão vegetal e mineral). Apenas 2,3 milhões de toneladas deste ferro gusa produzido com 

biomassa pertence a empresas produtoras de aço. Dos 4,6 milhões de toneladas restantes, 62 % 

teve como destino o mercado externo.  

No cenário estimado no Plano Siderurgia Sustentável indicado pelo governo brasileiro, 

as reduções de emissões do setor estariam concentradas na produção a partir do carvão vegetal. 

A ação de garantir a utilização de floresta plantada em substituição a floresta nativa para a 

produção de carvão vegetal, com o aumento de 2 milhões de hectares de plantio florestal está 

relacionada ao ferro gusa produzido para a exportação (MARGULIS, 2020).  Segundo o IABR 

(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021e) em 2020, “11% da produção brasileira de aço são obtidos 

a partir do uso do carvão vegetal em substituição ao carvão mineral. 84% da madeira usada para 

a produção do carvão vegetal vieram de florestas próprias, 13% de florestas plantadas por 

terceiros e 2%, a partir de resíduos florestais legalizados.”. 

A utilização do carvão vegetal em maior escala apresenta limitação por fatores 

tecnológicos.  As propriedades mecânicas menos favoráveis em relação ao coque, proveniente 

do carvão mineral, limita a capacidade dos altos-fornos. Os valores de reatividade mais altos 

podem diminuir a eficiência de sinterização do minério de ferro (INTERNATIONAL ENERGY 
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AGENCY, 2020b; SUOPAJÄRVI et al., 2017). Outro fator limitante é a disponibilidade das 

florestas de origem renovável para o incremento da produção através desta rota segundo o 

International Energy Agency (2020b). 

Em cenários de descarbonização previstos pelo IEA (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2020b) e WSA (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021a), a utilização de 

hidrogênio na produção de aço é considerada relevante. O uso de hidrogênio configura uma 

oportunidade para a descarbonização no Brasil, mas sem perspectivas de disponibilidade nas 

próximas décadas. A produção de hidrogênio depende de fatores relacionados a implementação 

de infraestrutura e configurações relacionadas a energia renovável, que estão em 

desenvolvimento ou não foram iniciadas (CÉSAR et al., 2019). 

De acordo com posicionamento do IABR (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021d) sobre 

os impactos da mudança do clima no setor no Brasil, os cenários de redução de GEE das 

indústrias siderúrgicas podem ser diferenciados em curto, médio e longo prazo. De forma mais 

imediata, os esforços devem estar relacionados a maior eficiência energética, otimização da 

carga metálica, uso do carvão vegetal e reaproveitamento de resíduos. Para o avanço de maior 

uso de sucata e gás natural nos processos a médio prazo e adoção de tecnologias a longo prazo, 

condições favoráveis deveriam estar disponíveis, como o incentivo a pesquisa e 

desenvolvimento, disponibilidade de sucata e energia renovável. 

 

4.1.7 Desafios econômicos 

 
A produção de ferro gusa a partir do carvão vegetal no Brasil, além das limitações 

tecnológicas, encontra também barreiras econômicas. A diferença do custo do agente redutor à 

base de biomassa e do carvão de origem fóssil é considerada alta, o que pode estar relacionado 

a uma menor maturidade de pesquisa neste processo, levando a necessidade de desenvolver 

alternativas de produção do carvão vegetal que viabilize a sua competitividade econômica 

(SUOPAJÄRVI et al., 2017).  

Para adoção de tecnologia disruptiva a base de hidrogênio no Brasil, é possível afirmar 

que a viabilidade técnica existe pela disponibilidade de geração de energia de fonte renovável. 

Há necessidade, porém, de desenvolver infraestrutura de geração, distribuição e custo 

competitivo em todo o país (CÉSAR et al., 2019) 

Segundo IABR (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2021d) o aumento da utilização de gás 

natural a médio prazo para o processo de produção de aço dependeria de um preço competitivo 

do combustível e financiamento para a implantação de tecnologia de transição de baixo carbono 
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e produção de hidrogênio. A implantação de tecnologias disruptivas de longo prazo, seriam 

viáveis por meio de financiamentos diferenciados de fontes públicas ou não.   

 
4.1.8 Síntese da literatura da produção de ferro e aço brasileira 

 
Da mesma forma que avaliada a descarbonização da produção do aço global, a revisão 

da literatura da situação brasileira oportuniza análise e comparações de acordo com o Quadro 

7. 
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Quadro 7: Matriz de amarração da síntese da literatura da produção de aço global e brasileira 

  Posição Global Posição Brasil Fonte 

4.1 
A aplicação e 
uso do ferro e 
aço no Brasil 

Material infinitamente 
reciclável e durável, 
encoraja a economia 

circular 

Consumo per capta inferior 
em relação a países 

desenvolvidos, 
oportunidade de 

crescimento 

World Steel 
Association, 2021a 
Instituto Aço Brasil, 

2021b 

4.2 

A indústria de 
ferro e aço 
Brasileira e as 
emissões de 
gases de efeito 
estufa 

Produção de aço 
corresponde a 8% do uso 
de energia final global e 
7% das emissões globais 
de GEE relacionadas com 

a energia direta, sendo 
considerado setor relevante 

Corresponde a 4% das 
emissões brasileiras de 

GEE, equivale a 41,6 % do 
total das emissões 

industriais 

International Energy 
Agency, 2020b 

Instituto Aço Brasil, 
2021d 

Angelo; Rittl, 2019 

4.2.1 

Políticas 
Públicas e a 
indústria do 
ferro e aço 
brasileiros 

Descarbonizar sem perder 
competitividade, com 

apoio de políticas públicas 

Plano Siderurgia 
Sustentável do governo 

incentivou a rota a carvão 
vegetal. Projeto PMR 
identificou impacto na 

competitividade em uma 
precificação de carbono 

World Steel 
Association, 2021a 

Margulis, 2020 
Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos, 
2015 

4.2.2 

Movimentos 
do mercado 
consumidor 
brasileiro 

Crescimento de demanda 
de aço de menor 

intensidade carbônica para 
setores consumidores 

relevantes e características 
de menor impacto 

(automotivo e construção)  

Poucas evidências de 
demanda de mercado 

consumidor por aço de 
menor intensidade de 

carbono 

World Steel 
Association, 2021a 

4.2.3 
Movimentos 
do mercado 
financeiro 

Ter uma gestão climática 
considerada de baixo risco 
para o mercado financeiro 

com transparência de 
informações 

Poucas evidências de 
demanda de mercado 

financeiro por evidências 
de performance climática 

Krueger et al., 2020 
Constantinescu et al., 

2021 

4.3.1 

Desafios para 
redução de 
emissões de 
GEE na 
indústria de 
ferro e aço no 
Brasil – 
tecnológicos 

Eficiência energética e 
operacional e aumento da 
utilização de sucata como 

oportunidades de 
descarbonização 

disponíveis 
 

Ter tecnologias disruptivas 
em escala industrial viável 

Produção de aço a partir de 
carvão vegetal como 

diferencial 
 

Necessidade de avanço em 
infraestrutura para 

tecnologias disruptivas e 
pesquisa e 

desenvolvimento 

World Steel 
Association, 2021a 

International Energy 
Agency,2020b 

Glushchenko, 2020 
Morfeldt et al., 2015 
Instituto Aço Brasil, 

2018 
Suopajärvih. et al., 

2017 
Margulis, 2020 

2.3.2 

Desafios para 
redução de 
emissões de 
GEE na 
indústria de 
ferro e aço no 
Brasil – 
econômicos 

Custos de investimento em 
tecnologia disruptivas com 

alto grau de incerteza e 
custos operacionais com 

aumento estimado entre 10 
e 50 % 

Custo de investimento na 
rota a carvão vegetal 

superior a carvão mineral. 
Não há viabilidade 

econômica de tecnologias 
disruptivas como o uso de 
hidrogênio ou gás natural a 

preços competitivos. 
Necessidade de 

financiamento do setor. 

World Steel 
Association, 2021a 

International Energy 
Agency,2020b 

Glushchenko, 2020 
Suopajärvih. et al., 

2017 
César, A. et al., 2019 

Fonte: Elaboração própria baseada na revisão de literatura 
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4.2 A EMPRESA DO ESTUDO DE CASO 

 

Uma das premissas da pesquisa é que a empresa e seus colaboradores não podem ser 

identificados. Para a construção da análise da organização frente a estratégia de gestão das 

mudanças climáticas foram utilizados documentos públicos disponíveis em seu site. 

Trata-se de uma sociedade anônima de capital aberto com sede em São Paulo, com 

unidades siderúrgicas no Brasil e em outros nove países das américas. É líder nas américas no 

segmento de aços longos, voltados ao cliente da indústria, construção civil e agricultura. 

Fornece também aços especiais para o setor automotivo e bobinas laminadas e chapas grossas, 

produtos de aços planos intermediários. Com uma produção de cerca de 12 milhões de toneladas 

de aço anuais, um lucro líquido de R$ 2,4 bilhões e EBITDA de R$ 7,7 bilhões em 2020, foi 

considerada pela WSA a 30a maior empresa produtora de aço global.   

Apresenta rota produtiva majoritariamente secundária, a base se sucata, e uma rota 

primária que substitui parte do carvão de origem mineral por vegetal.  Além das operações 

industriais, verticaliza suas atividades com a produção de minério de ferro e florestas para 

plantio de eucalipto que dá origem ao carvão vegetal. 

Com cerca de 28.000 colaboradores diretos e indiretos, a empresa identifica a 

transformação cultural iniciada em 2014 como fator relevante para os desafios da atualidade. 

Destaca a definição do propósito da empresa de empoderar pessoas que constroem o futuro e 

aos 10 princípios que guiam suas ações como parte da cultura organizacional. Dentre estes 

princípios está a questão da ética e respeito e da geração de valor sustentável para as partes 

interessadas, traduzidos pela expressão “fazer o certo” e “gerar valor para todos”. Estes dois 

princípios estão presentes na política de sustentabilidade da empresa como base para sua 

construção. 

 

4.2.1 Estratégia de gestão das mudanças climáticas da empresa 

 

Na composição do conselho de administração os conselheiros são eleitos pelos 

acionistas, sendo pouco mais de 40% independente. Dentre os comitês de assessoramento, o de 

estratégia e sustentabilidade tem como dever orientar o conselho quanto a tendências que 

podem impactar os negócios no curto, médio e longo prazos. É destacado no relato anual da 

organização que as atribuições deste comitê incluem a análise de questões ambientais, sociais 

e de governança, com ênfase para a gestão climática. 
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Na análise dos avanços das estratégias de gestão das mudanças climáticas, os 

documentos publicados pela organização, como relato anual e posicionamento de definição da 

meta, ressaltam a alteração do plano de incentivo de longo prazo da alta liderança que atribuiu 

metas de redução de GEE aos seus indicadores de performance. O conselho e comitê de 

estratégia acompanham indicadores não financeiros derivados da matriz de materialidade da 

organização diretamente relacionado as emissões de GEE (t CO2e/t aço bruto produzido) e 

outros de viés ambiental e social. A política de sustentabilidade aprovada pelo conselho afirma 

que a organização busca projetos eficientes do ponto de vista energético e com ações viáveis 

para atendimento das metas de redução de emissões de GEE. Também é prevista a gestão de 

risco e oportunidades climáticas e a inclusão do tema na estratégia.  

A partir de 2019, os inventários das emissões auditados por terceira parte passaram a 

ser divulgados no relatório anual da organização. Pela análise dos relatórios anteriores, é 

possível concluir que a ênfase aos temas ambientais e gestão de GEE se intensificam a partir de 

2020. Nestes relatórios é ressaltado que o uso preponderante de sucata como matéria prima e a 

utilização de carbono de origem renovável florestal própria geram uma intensidade de emissões 

de GEE por tonelada de aço bruto produzido diferenciado em relação ao setor. A organização 

reportou ao CDP nos anos de 2020 e 2021, obtendo avaliação B- e B, respectivamente. O 

relatório não está disponível para o público geral, sendo possível apenas concluir que houve 

uma evolução na avaliação. 

Para a definição da meta, a organização justifica que utilizou consultoria técnica com 

apoio de metodologia que permite identificar iniciativas mais custo efetivas para a redução das 

emissões de GEE. Iniciaram essa análise na unidade com maior emissão da organização, que 

produz aço primário com uso de carvão mineral. Segundo relatório anual, o posicionamento de 

definição da meta e entrevistas concedidas pelo CEO, as metas de médio e longo prazo seriam 

comunicadas assim que finalizados os estudos. As metas publicadas no site da empresa e 

divulgadas através da mídia e redes sociais, indicam uma redução de emissões de cerca de 10% 

das emissões de GEE em intensidade carbônica (t CO2e / t aço bruto produzido) até 2031, tendo 

como ano base 2020, e a ambição de atingir a neutralidade das emissões em 2050, a depender 

se um cenário de incentivo e garantia de competitividade das tecnologias de descarbonização. 

Esta meta também foi divulgada aos investidores através de notícia de fato relevante, 

comunicando ao mercado financeiro a decisão do conselho de administração em site dedicado 

a este público. 
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Tendo como base o Quadro 8, que sintetiza a estratégia de gestão das mudanças 

climáticas sugerida através da certificação Responsible Steel disponível no site do World Steel 

Association (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021d), é possível avaliar o alinhamento da 

organização com as métricas globais do aço utilizada como referência. 

 
Quadro 8: Matriz de amarração de documentos da organização e requisitos do Responsible Steel 

Vertente Item Título Empresa do estudo de caso Documentos 

Divulgação de 
resultados e 

gestão 
climática 

8.2 

Corporate 
Climate-
Related 

Financial 
Disclosure 

(TCFD) 

Relato no CDP, alinhado ao TCFD. 
Desdobramento da gestão climática 
na governança e estratégia, através 

do comitê de estratégia e 
sustentabilidade e incentivos de 

longo prazo associados a meta de 
redução de GEE. Métricas e metas 

de GEE divulgadas 

Relatório CDP 
Relatório anual 

Posicionamento da meta 
Divulgação de fato 

relevante 
Política de 

sustentabilidade 

8.3 

Medição de 
emissões de 

GEE em nível 
local e cálculo 
de intensidade 

Inventários auditados e medidos 
localmente, mas não há abertura por 
unidade industrial na comunicação 

dos resultados públicos 

Relatório anual 
Posicionamento da meta 

8.5 

Relatórios e 
divulgação de 
emissões de 
GEE ou CO2 

em nível local 

Informações de emissões 
consolidadas 

Relatório anual 
Posicionamento da meta 

Compromissos 
e metas de 

médio e longo 
prazo 

8.1 

Compromisso 
corporativo 

para atingir os 
objetivos do 
Acordo de 

Paris 

Metas divulgadas, com 
compromisso de médio prazo de 

redução das emissões em 10 % e de 
busca de neutralidade em 2050 

Posicionamento da meta 

8.4 

Relatórios e 
divulgação de 
emissões de 
GEE ou CO2 

em nível local 

Metodologia para definição das 
metas é elaborada a nível local para 

consolidações globais 

Relatório anual 
Posicionamento da meta 

Fonte: Elaboração própria baseada nas informações do Responsible Steel (2019) e informações 
públicas da empresa em análise 

 
Embora não exista uma evidência direta para cada um dos itens previstos pelo padrão 

do Responsible Steel, é possível concluir que há alinhamento das iniciativas, tanto pelas 

vertentes de divulgação quanto as de definição de meta médio e longo prazo, ratificando uma 

convergência de iniciativas da organização frente a referência utilizada pelo setor de produção 

de ferro e aço. 
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5 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

A análise de resultados tem como objetivo correlacionar as informações obtidas nas 

entrevistas e nos documentos pesquisados com os fatores que influenciaram a organização 

definir sua estratégia de gestão das mudanças climáticas. As entrevistas foram conduzidas sob 

a ótica dos constructos coercitivo, mimético e normativo com o intuito de construir hipóteses 

sobre quais dos mecanismos prevaleceram para as decisões tomadas.  

 

5.1 ABORDAGEM GERAL 

 

De maneira geral, os entrevistados indicaram que a adoção de uma estratégia de 

descarbonização teria sido um desdobramento de uma cultura voltada a ética e respeito a todos 

os públicos. Ao serem questionados da primeira recordação sobre conversas sobre o tema 

mudanças climáticas, 9 dos 13 entrevistados identificaram ações passadas voltadas a 

compromissos ambientais e sociais, não diretamente focadas as emissões de GEE, mas 

consideradas precursoras para a preparação de uma trajetória da organização para o momento 

atual. 

Tratando-se se uma empresa de origem familiar, foi atribuído aos fundadores princípios 

de responsabilidade presentes de tal forma, que o cuidar do meio ambiente e do entorno fariam 

parte naturalmente das rotinas e trajetória da organização. Comportamento ético e correto, além 

de austero com o uso dos recursos, estaria presumidamente presente na cultura organizacional. 

Um dos entrevistados relembrou que garantir que a comunidade não estaria sendo impactada 

pelas operações industriais e que os recursos eram consumidos de forma responsável, era pauta 

ainda em sua época de atuação operacional, há cerca de 15 anos. A percepção de que o respeito 

ao meio ambiente, segurança dos colaboradores e comunidades é pauta desde o primeiro dia de 

trabalho na organização, foi citado por líder contratado há 1 ano e pelo CEO, que iniciou suas 

atividades em posição operacional em 2004.  

Os relatórios anuais dos anos de 2002, 2003 e 2004 indicam que a empresa considera 

ter uma performance ambiental diferenciada por ser um grande reciclador de sucata, gerando 

um melhor desempenho de consumo energético e preservação de recursos naturais. Tais 

afirmações presentes nos documentos estão integradas a declarações de ética e respeito a 

comunidade em que atua. É possível inferir que este discurso voltado a responsabilidade sócio- 

ambiental está presente na organização no mínimo nas últimas duas décadas, o que pode 
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influenciar nas repostas dos entrevistados e na indicação de um fator cultural para a definição 

de uma estratégia de gestão das mudanças climáticas. 

A preocupação com o meio ambiente estaria presente “desde sempre” nas agendas, com 

espaço claro para as discussões do tema. Atender as legislações ambientais e as expectativas da 

comunidade do entorno, bem como minimizar riscos, teriam sido os focos iniciais. A 

certificação na norma ISO 14001, relativa ao sistema de gestão ambiental, obtida há quase duas 

décadas e os resultados positivos das auditorias também fizeram parte da memória dos 

entrevistados como importantes na preparação da organização para uma visão mais ampla de 

sustentabilidade. O resultado apresentado evidencia que a maioria relaciona as mudanças 

climáticas a questões ambientais, como parte das primeiras interações com o tema.  

 

5.2 ABORDAGEM SOB A ÓTICA DOS FATORES COERCITIVO, MIMÉTICO E 

NORMATIVO 

 

As questões das entrevistas foram conduzidas de forma a explorar os motivadores de 

adoção da estratégica de gestão das mudanças climáticas da organização escolhida como estudo 

de caso. As respostas obtidas e codificadas de acordo com os conceitos dos mecanismos 

coercitivos, normativos e miméticos identificados na teoria de isomorfismo institucional de 

DiMaggio e Powell (1983) foi a base para a análise crítica dos tópicos subsequentes. Devido a 

recorrência de citações de um comportamento específico da organização, foi adicionada uma 

codificação não relacionada diretamente a base teórica selecionada denominada “fator 

cultural”. 

A partir do Quadro 2 que identifica os conceitos atribuídos aos mecanismos coercitivo, 

mimético e normativo e tendo como referência o conteúdo das entrevistas, as codificações 

foram estabelecidas de acordo com o Quadro 9.  
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Quadro 9: Codificações utilizadas para análise das entrevistas 

Fonte: Elaboração própria baseada nas entrevistas realizadas e quadro 2 
 

De forma a auxiliar a análise das informações registradas nas entrevistas, foi utilizado 

o software Atlas T.I que viabilizou a organização das 197 citações destacadas das transcrições 

entre os 10 códigos listados no Quadro 9. Parte das citações foram classificadas em mais de um 

código existente. O software permitiu uma maior agilidade nas análises e conclusões por 

códigos e a identificação de trechos em destaque das entrevistas. 

 

5.3 ABORDAGEM COERCITIVA 

 

Segundo Dimaggio e Powel (1983) as pressões exercidas pelas partes que se relacionam 

com uma organização orientam sua trajetória através do mecanismo coercitivo. A percepção da 

pressão exercida pelas partes interessadas foi compartilhada pelos entrevistados como algo 

 Codificação Autores 

Coercitivo 

C1: Pressão da sociedade 
o Di Maggio e Powel (1983) 
o Escobar e Vrenderburg, (2010) 
o Levy e Egan (2003) 

C2: Pressão do governo 
o Di Maggio e Powel (1983) 
o Galbreath (2010) 

C3: Pressão dos investidores o Di Maggio e Powel (1983) -  

C4: Pressão dos clientes o Di Maggio e Powel (1983) 

Mimético 

M1: Influência de empresas do setor o Di Maggio e Powel (1983) 
o Delmas e Sanchos (2010) 
o Comyns (2016) 

 
M2: Influência de empresas fora do 

setor 

Normativo 

N1: Formação nas Associações 
o Di Maggio e Powel (1983) 
o Escobar e Vrenderburg, (2010) 
Bansal (2010) 

N2: Formação técnica 
o Di Maggio e Powel (1983) 
o Galbreath (2010) 

N3: Formação da alta administração o Amran et al. (2015) 
o Galbreath (2010) 

Cultural (FC) “fator cultural” o Não identificado na literatura 
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crescente. Para o ENTREVISTADO6 o tema mudanças climáticas vêm ganhando força e 

abrangência: 

 
[...] A mudança climática, o meio ambiente, a sustentabilidade são temas que 
vem ganhando força. Provavelmente apareceu em várias frentes. Clientes 
querendo informações. Recebendo pressão dentro das áreas industriais através 
de fiscalizações ambientais. Investidores também questionando. 
(ENTREVISTADO6) 
 

O ENTREVISTADO4 percebeu que as discussões mais abrangentes da questão 

ambiental se tornaram mais específicas em termos da gestão de GEE com as discussões voltadas 

a uma governança ESG: 

 
[...] E aí apertou um pouco mais os padrões e surgiu essa discussão global do 
ESG que nos chamou para dar mais um salto em termos de preservação de 
meio ambiente e o tema ganhou uma cor com a descarbonização. 
(ENTREVISTADO4) 
 

A literatura utilizada, identifica em mais de uma referência como partes relevantes para 

este mecanismo a expectativa da sociedade e as legislações impostas pelos governos, conforme 

identificado através do resumo do quadro 9 nas codificações C1 (pressão da sociedade) e C2 

(pressão do governo). As hipóteses da teoria de isomorfismo institucional de DiMaggio e Powel 

(1983) indicam que a dependência de uma organização quanto a sua cadeia de fornecimento, 

distribuição e fonte de recursos influenciam no mecanismo coercitivo. As codificações C3 

(pressão dos investidores) e C4 (pressão dos clientes) foram então relacionadas a pressão 

exercida pelas fontes de recursos da organização. Uma análise mais detalhada das entrevistas 

por tipo de codificação voltada ao mecanismo coercitivo é conduzida nesta sessão. 

 

5.3.1 Abordagem Coercitiva – Pressão da Sociedade 

 

De maneira geral, os entrevistados identificaram situações do passado onde 

questionamentos da sociedade em termos ambientais já se faziam presente em situações de 

impacto na vizinhança como emissões atmosféricas ou ruído. A mudança de questionamento 

da sociedade em termos de gestão climática foi percebida por 7 dos entrevistados, indicando 

curiosidade e indagação de públicos diversos nos últimos 2 anos sobre temas relacionados aos 

GEE.  Pela análise documental, é possível identificar que os relatórios anuais a partir de 2020 

apresentam capítulos voltados a questão ambiental e climática com mais espaço e ênfase, 

corroborando com a percepção dos entrevistados. ENTREVISTADO9 e ENTREVISTADO13 
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relataram acreditar que o foco da sociedade nas mudanças climáticas foi uma evolução de como 

o meio ambiente é encarado e de uma demanda de protagonismo das organizações privadas nas 

necessidades globais. ENTREVISTADO9 ressaltou que a organização é um retrato da 

sociedade e compartilhou sua experiência em uma reunião de integração com novos 

colaboradores: 

 
[...] Eu me lembro de ter uma reunião de integração por exemplo com equipe 
de informática e uma pessoa perguntou: mas como é que é o uso de recurso 
natural? Como é que é empresa emite CO2? Ela não conhecia a siderurgia. 
Então eu acho que eu não consigo enxergar que público não tenha interesse. 
(ENTREVISTADO9) 
 

O ENTREVISTADO5 reforçou a visão de que a sociedade representada pelos governos, 

investidores e sociedade identificam o tema como relevante, reforçando a velocidade 

surpreendentemente rápida com que os debates sobre os GEE têm avançado, inclusive entre os 

colegas de trabalho.  

 
[...] Então você vê o tema surgindo pelo stakeholder social, pelo stakeholder 
governo, stakeholder investidor. Os próprios funcionários, nossos colegas, 
começam a falar do assunto porque é um tema que está em voga, que está 
vindo, mas está vindo rápido. Surpreendentemente rápido, bem acima do que 
eu imaginava. (ENTREVISTADO5). 
 

 
Foi indicado pelo ENTREVISTADO2 que existem crenças diferentes sobre os impactos 

das mudanças climáticas, mas que, independentemente dos valores individuais, a sociedade 

caminha para aprofundar as discussões sobre o assunto. 

 
[...] Não é algo compartilhado por todos, tem visões diferentes sobre meio 
ambiente, mudanças climáticas. Mas independente da crença, a sociedade 
caminha nesse sentido. (ENTREVISTADO2) 
 

De acordo com o ENTREVISTADO10, a indústria de ferro e aço sempre recebeu 

atenção da sociedade sobre os impactos ambientais causados, mas que ele próprio não havia 

entendimento do quanto as emissões de GEE do setor contribuíam significativamente para os 

valores globais e afirmou que “você começa a criar consciência desse fato e uma parcela 

relevante da sociedade está cada vez mais impactada”. Segundo o ENTREVISTADO8, para 

atender as partes interessadas a organização investiu inicialmente na comunicação se seus 

inventários com transparência das informações. 

 
[...] Para atender as partes interessadas a empresa investiu na questão de 
comunicação formal, de abrir um posicionamento, os inventários, qual é a 
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nossa situação atual, com transparência e todo um processo estruturado. 
(ENTREVISTADO8) 
 

Conforme a análise documental, é possível identificar como evidências desta 

comunicação e transparência os relatos ao módulo CDP de mudanças climáticas a partir dos 

anos base de 2019 e informações relacionadas aos inventários de GEE nos relatórios anuais a 

partir de 2020. 

O ENTREVISTADO4 resgatou que no início a organização teve um olhar de 

incredulidade por entender que sua performance de emissões era diferenciada, mas que o tema 

se tornou mais forte, demandando ações concretas: 

 
[...] Houve uma habilidade muito grande bottom up das áreas de meio 
ambiente para conscientizar a empresa ... o tema ganhou relevância e o top 
down veio muito forte. Foi muita rápida e forte a reação top down. 
(ENTREVISTADO4) 
 

A pressão da sociedade por uma resposta da organização sobre os impactos das 

mudanças climáticas está alinhada com as bases do mecanismo coercitivo da teoria de 

isomorfismo institucional, o que pode ser identificado pela reflexão dos líderes em ações 

práticas tomadas a partir das demandas recebidas, como um desdobramento da evolução dos 

temas ambientais. Cerca de 22% das citações dos entrevistados indicaram que a visão de 

mudanças climáticas de alguma forma influenciou as estratégias da empresa, inclusive pelo 

reconhecimento do real impacto da organização nas emissões de GEE. 

 

5.3.2 Abordagem Coercitiva – Pressão do Governo 

 

A revisão da literatura indicou que políticas de precificação de carbono e gestão 

climática dos países, com destaque para o continente europeu, tem incentivado compromissos 

de descarbonização das empresas do setor siderúrgico. O recorte sobre o Brasil indica que não 

há na revisão da NDC brasileira em 2020 indicação de demandas específicas para o setor 

industrial para o atingimento das metas.  

De acordo com o ENTREVISTADO12 há uma percepção de movimentação dos países 

na Europa para a redução dos GEE atribuída a taxação de carbono e aos incentivos do governo. 

Mercados fora do continente começam a se mobilizar mesmo onde não há uma taxação.  

 
[...] E não só isso, a taxação de carbono na Europa, países já se movimentando, 
Governos apoiando, se começa a movimentar o mercado, por mais que ainda 
não se fale de taxação no Brasil, você sabe que um dia pode chegar e que isso 
pode inviabilizar o teu negócio. (ENTREVISTADO12) 
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Com visão de que a pressão dos governos pode influenciar a organização, o 

ENTREVISTADO12 identifica um movimento mais interno, do que uma demanda do poder 

público, o que é corroborado pelo ENTREVISTADO9. 

 
[...] Eu não consigo ver que foi definida a estratégia da empresa porque entrou 
o governo, com certeza entrou clientes, investidores. (ENTREVISTADO9) 
 

Na visão do ENTREVISTADO5, as interações que vivenciou com Ministério de Minas 

e Energia e Ministério da Economia indicam um crescente de discussões sobre as mudanças 

climáticas, mas não exemplificou ação específica na direção de uma cobrança de redução das 

emissões. O ENTREVISTADO12 mencionou inclusive que não existem financiamentos para a 

descarbonização no Brasil presente em outros países.  

 
[...] Nesses meus dois anos de interações no IABR, no início não tinha nada, 
agora todo fórum que eu vou falar com o governo, Ministério das Minas 
Energias, Ministério da Fazenda, toca no tema. (ENTREVISTADO12) 
 
[...] A gente sabe que tem países onde o governo entra muito com 
financiamento, não é o caso do Brasil. (ENTREVISTADO9) 
 

Na opinião do ENTREVISTADO4 e do ENTREVISTADO9 os investidores estariam 

mais interessados no debate dos impactos da mudança climática ou mesmo os clientes, do que 

o governo. A percepção é de que a organização e o setor de produção de aço brasileiro estariam 

mais sensíveis a outros públicos que não o governo para a definição de sua estratégia de 

descarbonização. 

 
[...] Ao invés de vir pelo governo, com legislação e os nossos especialistas 
alertarem. Escalou mais rápido quando veio pelo lado dos investidores. 
(ENTREVISTADO4) 
 

Comparando o número de citações do código C2, pressão do governo, com as demais 

codificações dos mecanismos coercitivos, esta classificação é a de menor recorrência, 

representando menos de 14% do total. De acordo com DiMaggio e Powel (1983), as pressões 

coercitivas podem estar associadas a ações formais voltadas a legislação, como a adoção de 

novos padrões ambientais e que o arcabouço legal afeta a estrutura e comportamento das 

organizações em direção ao isomorfismo das instituições. Analisando as respostas dos 

entrevistados e levando em consideração as informações da literatura que não identificam uma 

posição clara do Brasil quanto a políticas públicas de descarbonização do setor de ferro e aço é 

possível afirmar que o motivador coercitivo atribuído ao governo não se enquadraria como de 

maior relevância no contexto da organização. 
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5.3.3 Abordagem Coercitiva – Pressão dos Investidores 

 

Apenas um dos entrevistados não citou os investidores como um dos atores relevantes 

para a definição da estratégia climática da organização em um contexto de motivação coercitiva. 

Segundo o ENTREVISTADO13, ao ser questionado a primeira vez por um investidor sobre a 

gestão dos GEE da organização, o sentimento foi de desconforto. 

 
[...] lembro em uma vez em Nova York, onde pela primeira me surpreendi 
com uma situação em que as primeiras perguntas que foram feitas não foram 
diretamente relacionadas a mercado e resultado financeiro. Geralmente todos 
fazem isso, inclusive esse investidor. Por que mudou? Apareceu também pela 
primeira vez a pergunta relacionada a mudanças climáticas. Eu falei, poxa, 
então tem coisa acontecendo. Eu tinha todos os números financeiros na 
cabeça, sabia tudo para responder, mas para essa pergunta não estava 
preparado. Eu tinha comigo, mas não estava na minha cabeça, não é um 
número que eu falava toda hora. Eu falei: tem coisa acontecendo e a gente tem 
que saber ler os sinais e eu comecei a estruturar as estratégias dentro desses 
pensamentos. (ENTREVISTADO13) 

 
Na opinião do ENTREVISTADO4, a gestão das mudanças climáticas escalou mais 

rápido na estratégia da organização quando a demanda surgiu pelos investidores institucionais, 

que deram alta exposição do setor de ferro e aço nos questionamentos sobre governança do 

clima.  

 
[...] Investidores institucionais, puxaram essa bandeira muito rápido e pela 
exposição que o siderúrgico tem, evidentemente fomos cobrados. Os 
investidores institucionais foram os que deram a pegada mais forte. 
(ENTREVISTADO4) 
 

Fato confirmado pelo ENTREVISTADO5, que identificou a necessidade de incluir na 

pauta da operação e do negócio a gestão dos GEE de forma mais efetiva, ao perceber que a 

cobrança dos investidores teria se tornado mais “séria” e que a organização e as operações 

industriais seriam cada vez mais cobradas pelo tema.  

 
[...] Foi realmente de fora que começou a vir esse questionamento. Eu subi na 
minha pauta esse assunto há um ano e pouco atrás quando circulou aquela 
carta da BlackRock. Aí eu falei, como é que é a gente aterrissa isso dentro do 
nosso negócio? Porque vai começar a ficar um tema mais sério. Vamos 
começar a ser cobrados. (ENTREVISTADO5) 
 

O ENTREVISTADO12 exemplifica que a organização passou a estruturar seus 

indicadores para responder a demanda dos investidores, alterando também seus processos, 

sistemas e símbolos.  
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A relevância dada a pressão dos investidores pela organização em relação à gestão de 

GEE pode ser comprovada pela análise do documento emitido ao mercado como fato relevante 

para a divulgação das metas estabelecidas de médio e longo prazo. A empresa não se limitou a 

divulgação de seus planos de redução das emissões ao site ou mídias, mas reforçou 

posicionamento através de canal mais utilizado por estas partes interessadas.  

O ENTREVISTADO10 identificou como outra fonte de pressão do mercado financeiro, 

as agências de rating. Segundo ele, as agências têm demonstrado que o tema ambiental e de 

mudança climática são relevantes. 

 
[...] Acho que são duas fontes de pressão. Uma é investidores e comunidade 
financeira, a outra, as agências. Aquelas agências que colocam recomendações 
de voto todo ano para as assembleias de acionistas, recomendando que os 
acionistas votem sim nessa proposta da administração, não para outras. E as 
agências de certa forma, elas se envolvem bastante também nesses temas ESG. 
Governança obviamente que é um tema forte, mas meio ambiente também é 
um tema importante. (ENTREVISTADO10) 
 

Os ENTREVISTADO1 e ENTREVISTADO2 têm entre as suas atribuições a 

interlocução com o mercado financeiro. Segundo ENTREVISTADO2, o sistema financeiro 

representado pelos bancos tem solicitado reuniões para entender a estratégia de 

descarbonização da empresa. A pressão dos investidores tem sido percebida na demanda anual 

de participação no Carbon Disclosure Project (CDP), que facilita o entendimento dos 

indicadores e informações climáticas e permite comparação entre as empresas analisadas. É 

possível confirmar através da análise documental que a empresa a partir de 2019 passou a relatar 

sua gestão climática através do CDP.  

Mesmo considerada uma empresa bem posicionada em relação a intensidade das 

emissões de GEE, a organização foi demandada pela definição das metas de redução pelo 

investidor de longo prazo. O ENTREVISTADO1 reforçou que um dos maiores desafios da 

empresa é demonstrar ao investidor como está se organizando para um futuro impactado com 

as mudanças climáticas.  

 
[...] o investidor não pensa só no que a companhia está fazendo dentro de suas 
instalações que possa melhoras as mudanças climáticas, mas se ela vai 
sobreviver. Para sobreviver ela tem que entregar um produto que esteja 
adequado ao cliente do futuro, que não é o carro que vai usar combustível 
fóssil. Se ela não reduzir as emissões de carbono, se ela não estiver preparada 
com aço especial que será entregue para um carro híbrido ou elétrico ela vai 
ficar no meio do caminho. (ENTREVISTADO1) 
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Segundo o ENTREVISTADO8, a abrangência global do mercado financeiro alinhada a 

uma decisão de alocação de capital em negócios de menor impacto de GEE como variável 

relevante, pressiona as organizações de forma muito mais rápida do que outros mecanismos 

relacionados aos clientes, sociedade e governo. O ENTREVISTADO12 discorre que o mercado 

financeiro é uma fonte externa de pressão que gera movimento interno nas organizações, 

quando definem como relevantes fatores socioambientais de desempenho que estão além do 

lucro. Enfatiza, porém, que “o mercado financeiro fez [sic] o favor de nos ajudar a acelerar o 

tema da gestão climática, mas ainda é um Band-Aid numa ferida exposta”. 

De maneira geral, todos os entrevistados citaram a pressão de investidores como fator 

decisório na estratégia da gestão climática da organização, representando cerca de 44 % das 

citações relacionadas ao mecanismo coercitivo. Esta percepção encontra-se alinhada a teoria de 

isomorfismo institucional, a partir da hipótese analisada por DiMaggio e Powell (1983) de 

transformação das organizações baseada no grau de dependência das demandas de sua fonte de 

recursos, no caso, os investidores. 

 

5.3.4 Abordagem Coercitiva – Pressão dos Clientes 

 

A pressão exercida pelos clientes para a definição de uma estratégia de gestão das 

mudanças climáticas da organização, foi citada por 9 entre 13 entrevistados. Sociedade e 

clientes apresentaram um número de citações similares em relação aos mecanismos coercitivos, 

com cerca de 20% de apontamentos destacados nas entrevistas. 

O ENTREVITADO7 avalia que os clientes diretos da cadeia automotiva da 

organização, ainda não exigiram ações voltadas as mudanças climáticas. Percebe, no entanto, 

que as montadoras, que correspondem a ponta final da indústria automotiva, têm se engajado 

na redução das emissões de GEE e estabelecido compromissos públicos voltados a eletrificação 

dos veículos. Conclui que a demanda dos clientes do setor automotivo inevitavelmente atingirá 

as empresas produtoras de ferro e aço. 

 
[...] à medida que os carros migram para a eletrificação, a maior parte das 
emissões da indústria automotiva vai estar na manufatura do aço e não na vida 
útil do carro. Hoje ainda não percebo aquela pressão do meu cliente me 
puxando. Mesmo os clientes que estão começando a falar do assunto, as 
principais empresas que atendem as montadoras, os sistemistas principais, eles 
estão começando a se mobilizar, mas somente um ou dois deles. Eles estão 
mais preocupados em neutralizar as emissões diretas e indiretas deles. Ainda 
não estão chegando nas emissões da cadeia, que seremos nós, mas a gente sabe 
que vai chegar. (ENTREVISTADO7) 
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De acordo com o ENTREVISTADO6 a indústria automotiva solicita maiores 

informações ambientais do produto de aço desde 2013, mas percebe também uma maior 

demanda de outros clientes em geral.  

 
[...] Tenho realmente uma lembrança muito forte, talvez em 2013 em aços 
especiais lidando com indústria automotiva, começando a receber 
questionários. Tinham a ver com exigência que começavam a aparecer de 
maneira mais estruturada. Não só a indústria em si, mas puxando as cadeias. 
Questionários, pesquisas, informações e esse assunto na construção civil 
ganharam força. Mesmo efeito que algumas indústrias e empresas de capital 
aberto estão se sentindo de investidores que querem saber posicionamento em 
relação, a sustentabilidade. (ENTREVISTADO6) 
 

Segundo o ENTREVISTADO2, ainda em 2019 um cliente da construção civil deu 

preferência a compra de aço nacional, com maior custo, mas de menor intensidade de emissão 

de GEE e maior potencial de pontuação para a obtenção da certificação LEED de construções 

sustentáveis. A construção de um prédio que atende as regras da certificação LEED teria um 

custo superior, o que levou a concentração em um nicho de mercado para poucas construtoras 

e obras, de acordo com a experiência do ENTREVISTADO6. 

 
[...] Começou de uma maneira mais intensa tratando o LEED, em torno de 
2010. A partir dali começou um movimento das construtoras nessa questão 
dos prédios verdes, mas de fato não pegou muito forte porque naquele 
momento construir um prédio com toda essa preocupação custava mais caro 
também e virou meio nicho, para poucas construtoras e obras. 
(ENTREVISTADO6) 
 

O ENTREVISTADO8 destacou que em casos de exportação dos produtos de aço, 

demandas por informações voltadas a emissão dos GEE no processo produtivo tem ocorrido 

ainda de forma pontual, mas que estes movimentos têm indicado que a organização precisa ter 

uma estratégia e posicionamento climático definido. 

 
[...] Clientes que estão inseridos em um contexto muito mais amadurecido, 
avançado nesse tema. Por exemplo, a gente quer exportar um produto que hoje 
no Brasil ainda não tem uma pressão por certificação ou alguma coisa nesse 
sentido, mas lá nos Estados Unidos já tem. A gente começa a ver movimentos 
pontuais e efetivos nesse sentido. E ficamos pressionados a entender, a formar 
uma estratégia, uma opinião e um posicionamento. (ENTREVISTADO8) 
 

A percepção de que os clientes também são influenciados pelo mercado financeiro em 

suas estratégias de gestão das mudanças climáticas é compartilhada pelo ENTREVISTADO6 e 

ENTREVISTADO13. Reconhecem que as partes interessadas não operam isoladas e que 
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participam de um ecossistema bastante integrado, onde os investidores que demandam a 

organização também pressionam os seus clientes.  

 
[...] Os stakeholders nunca operam isolados, eles sempre estão operando em 
um ecossistema bastante integrado, um influenciando o outro. Quando veio 
esse posicionamento dos investidores, logo na sequência recebemos 
posicionamentos dos nossos clientes relacionados a indústria automobilística, 
também pressionados por seus investidores, que muitas vezes são os mesmos 
que os nossos. Tiveram que elevar o pensamento sobre o tema e a demanda. 
(ENTREVISTADO13) 
 

O ENTREVISTADO6 observa que a gestão dos GEE ganhou força no setor de 

construção civil, especialmente porque “temos as maiores construtoras do Brasil listadas na 

bolsa sendo demandadas pelos investidores quanto a posicionamentos de sustentabilidade”. 

Com uma visão de demandas futuras, o ENTREVISTADO6 observa uma abordagem 

mais sustentável das cadeias em que a organização está inserida, o que desafia a empresa a ter 

uma melhor comunicação, engajamento e protagonismo no tema. Esta visão de longo prazo é 

compartilhada pelo ENTREVISTADO11, que vislumbra nas declarações de neutralidade de 

carbono já realizadas por clientes do setor siderúrgico, como um repasse futuro de demandas 

de carbono neutro para a indústria do aço.  

 
[...] Percebemos clientes como os da área automobilística, ou de outras áreas, 
declarando neutralidade de carbono. Esses clientes têm feito esse repasse, essa 
busca da neutralidade, para os seus fornecedores. (ENTREVISTADO11) 
 

O mecanismo coercitivo voltado a pressão dos clientes é previsto na teoria do 

isomorfismo institucional de DiMaggio e Powel (1983) na hipótese da dependência da 

organização sobre esta parte interessada. Embora os entrevistados não percebam exigência 

generalizada dos clientes em relação a uma estratégia de gestão das mudanças climáticas, 

entendem que este é um movimento crescente e que existem indícios de impacto ao negócio, 

que devem direcionar a estratégia da organização. 

 

5.4 ABORDAGEM MIMÉTICA 

 

A teoria do isomorfismo institucional identifica que as empresas tendem a acompanhar 

ações adotadas por outras organizações, o que foi definido como o mecanismo mimético 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). O ENTREVISTADO6 analisa esses movimentos de 

diferenciação e tendência de homogeneização entre os concorrentes: 
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[...] A partir do momento que isso se tornou um tema de ordem global, a 
competição faz com que os posicionamentos vão se diferindo ao longo do 
tempo e isso cria movimentos de pressão e de cobrança. Quem se movimenta 
primeiro sai na frente, muitas vezes cria uma vantagem competitiva, que por 
si só já gera uma necessidade de adequação da própria indústria do aço, dentre 
os concorrentes que a gente conhece. (ENTREVISTADO6) 
 

Através do Quadro 4, é possível identificar autores que analisaram através de seus 

artigos a influência de outras empresas e dos debates realizados nas associações do setor na 

homogeneização das estratégias. As codificações M6 (influência de empresas do setor) e M7 

(influência de empresas fora do setor) encontram base na literatura. A diferenciação das 

empresas dentro e fora do setor foi definida em função dos relatos recebidos nas entrevistas 

para uma melhor análise e conclusão. 

 

5.4.1 Abordagem Mimética – Influência das empresas do setor 

 

Apenas dois dos entrevistados não referenciaram de alguma forma a influência de outras 

empresas do setor de produção de ferro e aço na estratégia de gestão das mudanças climáticas 

da organização. Analisando o mecanismo mimético, 80% das citações identificadas nas 

entrevistas estão relacionados a esta codificação, o que indica um entendimento de que 

empresas que estão no setor tem um caráter mais relevante do que as que estão fora da produção 

siderúrgica. 

A análise inicial da organização é de que a performance da intensidade de emissões de 

GEE era diferenciadamente positiva. De acordo com o ENTREVISTADO1, a compreensão de 

que os investidores comparariam a organização com outras empresas do próprio setor, gerou 

certo alívio.  

[...] A preocupação do setor de aço era ser comparado a outros setores e o 
investidor deixou a gente muito tranquilo. A gente seria comparado com 
nossos pares. O investidor quando investe em materiais básicos não escolhe 
entre básico e varejo. Escolhe entre os básicos ou varejos. Estaríamos 
competindo com outras empesas do aço global. (ENTREVISTADO1) 
 

Com uma percepção comercial, o ENTREVISTADO6 avalia que tem recebido mais 

questionamentos dos clientes comparando qual produtora de aço “é mais verde”. Analisou a 

necessidade de ter uma equipe de vendas mais preparada no tema, inclusive por existirem 

concorrentes com a questão da sustentabilidade como slogan.  

 
[...] Dentro do setor do aço a gente começa a receber também dos clientes 
questionamentos no sentido se esse player é mais verde do que você ou é mais 
sustentável. Há uma necessidade ter uma equipe de vendas muito bem 
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informada sobre esse tema. A gente tem outros players que usam essa questão 
de sustentabilidade como slogan. (ENTREVISTADO6) 
 

Os relatos indicam que a organização tem buscado referências no setor, comparando 

estratégias e utilizando os concorrentes como fontes de aprendizado, gerando análises críticas 

internas das ações tomadas. Na análise do posicionamento da empresa em relação as suas metas, 

o documento faz referências em diversos trechos sobre as suas emissões comparadas a média 

global do setor, indicando que a comparação entre os concorrentes é relevante para a 

organização. O ENTREVISTADO8 avaliou que dentre as empresas que geraram influência na 

estratégia da organização, uma se destaca por trazer racionalidade e construção interna similar 

ao que já estava sendo construído. Inclusive por esta referência indicar que a neutralidade de 

carbono é complexa.  

 
[...] Então acho que tanto do ponto de vista inspiracional ou de buscar boas 
referências que se conectam com a nossa forma de fazer temos como 
referência um concorrente. A gente entendeu que a forma que eles 
estruturaram os passos é positivo com um nível de racionalidade e de 
construção bem próximo do que a gente acabou chegando pelos trabalhos 
internos. Não concordamos com as outras referências de empresas que estão 
prometendo neutralidade, sabendo ainda que é um negócio bastante complexo 
e que não tem suficiência no nível de conhecimento e desenvolvimento que 
existe hoje. (ENTREVISTADO8) 
 

Esta dificuldade em atingir a neutralidade identificada pelo entrevistado está detalhada 

no posicionamento emitido sobre as metas e na comunicação do fato relevante para o mercado 

financeiro. A organização afirma através destes documentos que há ambição em atingir a 

neutralidade, mas que as tecnologias disruptivas não seriam viáveis e dependeriam de esforços 

de diversos setores e políticas públicas.  

A opinião do ENTREVISTADO4 é que não existem boas referências de empresa do 

setor no Brasil, mas destaca que as siderúrgicas europeias e as inovações que desenvolvem em 

conjunto com empresas de tecnologia são fontes de inspiração para a empresa.  

Observa-se uma preocupação em evitar posicionamentos que possam ser percebidos 

como greenwashing. Empresas que não apresentam ações concretas, mas que comunicam muito 

o tema, não são consideradas como referências, conforme relatado pelo ENTREVISTADO5 

que afirmou “que tem muitos que é muita fumaça e pouca ação”. O ENTREVISTADO12 

destaca que a empresa não avalia positivamente as organizações do setor que estabelecem metas 

sem um plano claro de atingimento. De uma forma mais vocal, o ENTREVISTADO10 nomina 

uma empresa concorrente que estaria comunicando ações de forma deturpada, caracterizando 

greenswashing.  
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[...] Já a aquele concorrente tem greenwashing. A gente tem que cuidar. 
Melhor ser cauteloso e avançar, do que fazer algo muito maior e que possa ser 
mal interpretado, que talvez não seja realista. (ENTREVISTADO10) 
 

O ENTREVISTADO7 avaliou que a empresa não considera como referência a ser 

seguida concorrentes que geram uma exposição maior ao tema. Questiona se a estratégia da 

empresa analisada neste estudo de caso não estaria muito tímida.  

 
[...] Eu não sei se a nossa história está tão bem contada, a gente conta a história 
da rota secundária, mas, mas acho que os concorrentes têm umas histórias 
mais bem empacotadas. Tirando o verde fosforescente, acho que devíamos ter 
uma narrativa própria, que poderia empacotar nossas histórias melhor. Se eles 
estão fazendo anúncios de compromissos nós vamos fazer o nosso ou não?  
(ENTREVISTADO7) 
 

Com uma posição ainda mais crítica, o ENTREVISTADO2 cita um certo “ciúme” do 

que está sendo divulgado pelas outras empresas do setor, o que levaria a uma posição de “falar 

mal” da estratégia do outro.  

A preocupação em definir uma estratégia realista é destaque nos relatos do 

ENTREVISTADO3, que ressalta que a empresa está atenta aos movimentos dos concorrentes, 

mas busca uma base científica e com sustentabilidade econômica. Posição ratificada pelo 

ENTREVISTADO10. 

 
[...] Para entender qual é a melhor estratégia, acho que a gente está construindo 
um caminho próprio bem interessante. A gente está realmente no nosso estilo 
de primeiro entender bem o assunto e entender o que pode ou não ser feito. A 
gente tem entendido o quão complexo é o assunto ao longo do caminho. Com 
o nosso perfil, a gente avalia que não posso manifestar só por manifestar. 
Melhor ser cauteloso e avançar do que fazer algo muito maior e que possa ser 
mal interpretado, que possa ser visto como não realista. Eu acho que nesse 
sentido a gente está fazendo essa comparação com os pares. 
(ENTREVISTADO10)  
  

A preocupação de definição de uma estratégia de gestão das mudanças climáticas 

coerente, com bases reais e análises internas é ratificada no relatório anual de 2020 que descreve 

a adoção de metas baseadas em curvas marginais de abatimento de carbono. Segundo o 

documento, a empresa buscou através dessa metodologia e apoio de consultoria estruturar metas 

de médio e longo prazo baseadas em tecnologias disponíveis para priorização dos seus 

investimentos. De forma complementar, fica evidente uma visão de que acompanhar os 

posicionamentos de mudanças climáticas dos concorrentes é essencial para que “empresa não 

se torne irrelevante no setor do aço”, conforme citado pelo ENTREVISTADO13.  
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A teoria do isomorfismo institucional tem como conceito geral a tendência das 

organizações se tornarem cada vez mais similares ao longo do tempo, tornando-as “cada vez 

mais semelhantes à medida que buscam transformação” (DIMAGGIO; POWELL, 1983, p.1). 

Embora evitando o greenwashing e em busca de uma estratégia de gestão das mudanças 

climáticas própria, a empresa tende a buscar em seus pares inspirações alinhadas a sua cultura 

e evitar aquelas ações consideradas inadequadas. De forma geral, ao se comparar com os 

concorrentes, reconhece que precisa ter um posicionamento claro sobre a descarbonização de 

maneira semelhante ao que o setor do aço tem buscado, especialmente fora do Brasil.  

 

5.4.2 Abordagem Mimética – Influência das empresas fora do setor 

 

Dos 13 entrevistados, 5 indicaram em suas citações empresas fora do setor como 

influência para a definição da estratégia de gestão das mudanças climáticas da organização, o 

que configurou 20% das citações das entrevistas com esta codificação.  

O ENTREVISTADO12 recordou que a redefinição do comitê de estratégia - incluindo 

os temas de sustentabilidade - foi inspirada por outras empresas do setor. Referências de 

empresas com debate mais avançado na gestão climática, não produtoras de aço, foram 

consideradas relevantes, segundo o ENTREVISTADO8. 

 
[...] E a gente foi olhando essas referências até um pouco fora do setor, com 
um nível de discussão e debate mais avançado que o nosso para entender os 
mecanismos, formas de posicionamento, repercussões que ajudaram. 
(ENTREVISTADO8) 
 

Ao lidar com os investidores, o ENTREVISTADO1 relatou uma preocupação inicial 

das empresas siderúrgicas serem comparadas com outros segmentos, mas percebeu que a visão 

é realmente setorial, o que seria considerada uma análise mais justa em termos de comparação 

de emissões. Em suas interações com o mercado financeiro, percebeu que empresas fora do 

setor de ferro e aço tem conseguido um bom posicionamento quanto as expectativas de cliente 

e negócios futuros. Exemplificou as ações de uma mineradora que indica o quanto seu produto 

pode viabilizar a produção de carros elétricos.  

 
[...] Fazendo benchmark com empresa de mineração, percebemos com o 
investidor estava buscando se ela estava bem posicionada para atender o 
cliente do futuro. A empresa começou a mostrar que tipo de minério teria 
relação com o carro elétrico. (ENTREVISTADO1) 
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Complementando, o ENTREVISTADO3 indicou que a organização tem refletido 

quanto a iniciativas de relatórios e estudos voltados a fontes de energia de outros segmentos 

produtivos.  

 
[...] A gente tem buscado ferramentas que outras empresas, não somente 
concorrentes, estejam fazendo. Eles estão fazendo relatórios, estudando 
energia, assuntos que eventualmente a gente não tinha visto ou estudado. 
(ENTREVISTADO3) 
 

Mais do que inspiração, outros setores são considerados pela organização como 

parceiros importantes para a descarbonização da siderurgia e da própria organização. A 

colaboração entre setores é destacada pelo ENTREVISTADO13. 

 
[...] O mundo só vai evoluir se tiver um nível de colaboração que nunca teve 
entre as empresas do setor e entre setores. A gente começou com essa abertura, 
buscando informações e com um olhar bastante curioso. Houve uma mudança 
cultural interessante que a gente começou a compartilhar mais o que fazia e 
buscar também olhar com mais curiosidade o que acontecia do lado de fora, 
independente de qual setor. Estamos absolutamente abertos para compartilhar, 
pra aprender. (ENTREVISTADO13) 
 

A homogeneização das estratégias alinhadas ao mecanismo mimético não está 

relacionada ao mesmo setor que a organização está inserida obrigatoriamente, de acordo com o 

isomorfismo institucional defendido por DiMaggio e Powell (1983). Dentre a literatura 

identificada para a gestão climática alinhada a teoria de referência, Escobar e Vrenderburg 

(2010) e Comyns (2016) avaliaram a influência das empresas dentro do setor de óleo e gás, mas 

a autora não identificou neste material uma análise do impacto de outros segmentos industriais, 

por exemplo. Comparando aos resultados obtidos nas entrevistas, é possível avaliar que outros 

setores geraram ao menos reflexões na estratégia da organização. Há um menor impacto para a 

estratégia de descarbonização quando comparadas as influências de empresas fora e dentro do 

setor, mas é perceptível a identificação de oportunidades com outros segmentos considerados 

como referência no tema. 

 

5.5 ABORDAGEM NORMATIVA 

 

A participação da liderança das organizações em associações como fator orientador para 

as estratégias está indicada na teoria do isomorfismo institucional como mecanismo normativo 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983) e foi codificada como N1 (formação nas associações) no 

quadro 9. Relatos sobre profissionais técnicos que indicaram a necessidade de um 
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aprofundamento sobre a gestão dos GEE foi classificado como normativo e codificado como 

N2 (formação técnica).  

De acordo com Amran et al. (2015), uma alta administração com conhecimento 

internacional sobre a gestão das mudanças climáticas, levou as empresas asiáticas avaliadas a 

adotar práticas similares a essas experiências. Nas entrevistas, o papel da alta administração 

para a adoção de ações de descarbonização foi citada de forma recorrente, tendo sido codificada 

como N3 (formação da alta administração). 

 

5.5.1 Abordagem Normativa – Formação nas associações 

 

Dentre os entrevistados, 8 relataram suas impressões e vivências quanto a influência das 

associações na formação da estratégia de gestão das mudanças climáticas da organização. Do 

total de citações codificadas como normativas, cerca de 21% estão direcionadas as experiências 

com as associações, sendo a de menor recorrência frente as demais. 

Para o ENTREVISTADO5 as associações brasileiras que congregam produtores de 

ferro e aço estão sendo direcionadas a tratar o tema de gerenciamento dos GEE pelos seus 

membros. Reforçou que a entrada na pauta do IABR da questão climática foi levada pela 

organização, não o inverso, e acredita que as discussões devem amadurecer e permanecer. Esta 

visão é compartilhada pelo ENTREVISTADO6. 

 
[...] Eu acho que essas associações estão sendo empurradas pelas indústrias a 
fazer movimentos mais estruturados, robustos e visíveis. Eu vejo as entidades 
entendendo a importância e começando a se transformar na voz do setor, mas 
não vejo as entidades como efetivamente as grandes puxadoras dos setores. 
Então eu acho que tem um movimento positivo, mas ainda com um espaço 
grande para avançar. (ENTREVISTADO6) 
 

Segundo o ENTREVISTADO8 há oportunidades de as instituições acelerarem o nível 

de conhecimento das empresas para gerar um movimento setorial que garanta um ambiente 

saudável e competitivo frente aos desafios dos impactos das mudanças climáticas, inclusive 

voltados a influência da regulamentação. O ENTREVISTADO12 provoca de forma ainda mais 

profunda, ao questionar a atuação destas instituições. 

 
[...] As instituições começam a falar, começam a influenciar, estudar, mas eu 
ainda acho que falta uma articulação dessas instituições, com o governo 
(ENTREVISTADO12).  
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O ENTREVISTADO11 e o ENTREVISTADO5 relembram que as primeiras interações 

com o tema mudanças climáticas partiram dos grupos do World Steel Association e reforçaram 

o papel de alinhamento e geração de conhecimento desta instituição, inclusive na elaboração de 

documentos técnicos. ENTREVISTADO8 enfatizou que esta associação tem um papel 

relevante de abordagem “estruturada e mais ampla” e reconhece a importância das organizações 

setoriais. 

 
[...] As associações têm um papel fundamental porque a gente está tratando de 
um tema que passa por questões do setor privado, de modernização, 
desenvolvimento tecnológico e de competição. E por outro lado, pelo tamanho 
dos movimentos que você precisa fazer de regulamentação clara. Via essas 
entidades é gerado um mínimo de alinhamento e possibilidade de se 
posicionar de uma maneira mais coesa, ganhando força nas discussões 
institucionais. (ENTREVISTADO8). 
 

A participação em discussões das associações permitiu ao ENTREVISTADO7 perceber 

que a pauta está presente em todas as empresas de produção de aço em estágios similares. Com 

uma visão de associações voltadas ao mercado financeiro, o ENTREVISTADO1 relata um 

crescente nas discussões das associações que participa na identificação da contabilidade 

relacionada as mudanças climáticas. 

 
[...] ABRASCA está em um movimento muito forte com a parte 
contábil de mudanças climáticas no balanço, identificando custos e 
passivos, em conjunto com órgãos de contabilidade como IASB. Tema 
importante para a ABRASCA. Já se viu muitos erros de contabilização 
no passado, o que pode ser muito caro para uma companhia. Se por um 
lado é legal ter o disclosure, é bom também ter a medida justa de tudo. 
A ABRASCA tem buscado uma integração de informação. Hoje há 
dispersão. Todas as organizações querem dizer que tem o melhor 
indicador. (ENTREVISTADO1) 
 

As entrevistas indicam que o World Steel Association tem gerado conhecimento e 

reflexões que orientam a organização na definição de sua estratégia de descarbonização e 

vislumbram nas instituições brasileiras oportunidades de troca e posicionamentos. Pelos relatos 

analisados, há percepção de que a organização tem interesse - e até expectativa - que as 

associações do país gerem maior alinhamento e propostas setoriais da gestão dos GEE da 

produção de ferro e aço. Na análise do posicionamento da meta de redução de GEE da 

organização, é possível identificar que a ambição de neutralidade de 2050 tem como um dos 

pilares o desenvolvimento de tecnologias disruptivas através de colaboração com entidades 

setoriais. 
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5.5.2 Abordagem Normativa – Formação técnica 

 

Em um comportamento similar a codificação de formação nas associações, a formação 

técnica foi abordada por 8 dos 13 entrevistados com uma recorrência de citações de cerca de 

24%. Nesta análise buscou-se segregar a atribuição das equipes técnicas da organização frente 

aos desafios de uma estratégia de gestão das mudanças climáticas. 

Algumas áreas técnicas foram indicadas pelos entrevistados como aquelas que detém 

conhecimento para fomentar e direcionar a definição da descarbonização da organização. O 

ENTREVISTADO9 resumiu o papel e função de cada uma delas. 

 
[...] A área de meio ambiente com certeza é um dos motores desse processo 
de transformação. Além da área de meio ambiente, eu entendo que as nossas 
funções especialistas de operação têm o papel de conectar as tendências e 
achar a solução para o desenvolvimento dos nossos processos e produtos. Com 
certeza é uma parcela importante, já que esse processo de transformação 
requer desenvolvimento tecnológico. O nosso time de engenharia tem um 
papel importante de movimentar o sistema nesse sentido. A nossa área de 
relação com investidores é a área que fica mais exposta e sensoriando como 
as demandas vem do mercado. Mais recentemente a nossa área comercial 
começou a nos acionar a partir do momento que a cadeia de clientes e nesse 
sentido também então acho que está vindo meio que de todos os lados. 
(ENTREVISTADO9). 
 

As áreas técnicas teriam como principal função, segundo o ENTREVISTADO5, educar 

e provocar os líderes da alta administração para que desenvolvessem uma maior sensibilidade 

sobre o tema, tendo destacado as áreas ambiental e de relação com investidores como as mais 

relevantes neste sentido. Estas áreas que teriam trazido para a organização os primeiros debates. 

Destacou a engenharia como departamento que estaria iniciando o desenvolvimento da gestão 

dos impactos das mudanças climáticas, mas que carece de maior estruturação. 

 
[...] A área de meio ambiente tem dado essa contribuição, ajudando com a 
educação dos executivos, com o entendimento com sensibilização. E a própria 
área de relação com investidores tem feito isso. Eu gosto muito das 
provocações que vem dessa área. Então são as duas áreas que têm servido de 
provocadoras, indutoras, trazendo sensibilização e conhecimentos. 
Recentemente a área de engenharia começou a fazer isso, mas eu acho que 
ainda é muito insípido, ainda não conseguiu de forma estruturada. 
(ENTREVISTADO5) 
 

De forma provocativa, o ENTREVISTADO3 relembrou que a área de meio ambiente 

corporativa indicou a necessidade de aprofundamento do tema no passado, tendo sido 

considerado importante pela organização, mas que não passou do “assunto 15 na lista de 

prioridades”. Corroborando para este racional, o ENTREVISTADO4 relatou que as áreas 



76 
 

 
 

especialistas já teriam discutido a questão da gestão de GEE no passado, mas o tema não 

permaneceu presente nas pautas da organização, apontando que o mecanismo normativo 

voltado a área técnica não seria suficiente para mudar a estratégia da organização. 

 
[...] Do ponto zero: a área especialista traz a demanda para nós, isso cresceu 
muito rápido. Em outros momentos a área técnica já tinha trazido: olha o tema 
do carbono, mas o assunto esfria como um todo e a gente esfria junto. Essa 
vez ganhou força muito rápido, quando veio pelo acionista. O acionista como 
os grandes investidores. (ENTREVISTADO4) 
 

 A habilidade da área de meio ambiente teria sido conscientizar a organização sobre as 

mudanças climáticas, mas somente com a pressão da sociedade, a alta administração deu 

prioridade ao tema. Esta função de sensibilização atribuída a área de meio ambiente é 

evidenciada na comunicação da meta de redução de GEE ao mercado financeiro. Um vídeo em 

formato de entrevista com a principal executiva ambiental da organização foi vinculado a 

divulgação deste fato relevante, detalhando a gestão da estratégia das mudanças climáticas e os 

compromissos assumidos. Com os executivos principais sensibilizados a definir uma estratégia, 

o ENTREVISTADO6 relata que a área ambiental modificou sua atuação com viés de 

consultoria para uma posição de liderança. 

 
[...] Num determinado momento a nossa área de meio ambiente faz uma 
virada, deixando de ser uma área de apoio, quase uma área consultora, para 
ser uma área efetivamente de liderança no tema, com protagonismo. Uma área 
que não dá uma recomendação, mas define a estratégia, a meta, define onde a 
gente precisa chegar e provoca essas discussões. (ENTREVISTADO6) 
 

O ENTREVISTADO6 e o ENTREVISTADO8 relembram que os especialistas técnicos 

das áreas operacionais e engenharia têm papel decisivo ao transformar as premissas gerais da 

gestão de GEE identificadas pelo departamento de meio ambiente em ações reais e projetos 

implementados na prática. Como exemplo, o ENTREVISTAO8 reflete a relevância dos 

trabalhos desenvolvidos por um dos técnicos operacionais que insere na organização 

tecnologias de menor intensidade carbônica baseadas em seus estudos acadêmicos e 

experiências em fóruns internacionais específicos. 

 
[...] Pontualmente o tema foi trazido por pessoas de um nível de especialidade 
ou relação maior com o tema. Então vou te dar um exemplo prático, o nosso 
especialista de carvão. Até pelos trabalhos acadêmicos dele, interações em 
fóruns e congressos internacionais, sempre foi um cara antenado e um dos 
primeiros que trouxe o tema como estratégico, indicando que a gente precisa 
acompanhar, que vai se tornar um tema importante. (ENTREVISTADO8) 
 



77 
 

 
 

O ENTREVISTADO7 reconhece a relevância da área ambiental e reflete que o 

movimento de descarbonização da organização tem está atrelado as pressões exercidas pela alta 

administração. 

 
[...] O tema de mudança climática tem vários profissionais envolvidos, um 
pessoal dedicado mais a estratégias de descarbonização. O CEO tem uma 
pessoa que trabalha com a área ambiental, mas acho que a pressão está muito 
top down. (ENTREVISTADO7) 
 

As entrevistas reconhecem que áreas técnicas exerceram influência na organização ao 

introduzir nas discussões internas tendências de gestão dos impactos das mudanças climáticas 

identificadas em fóruns externos e na academia, realidade alinhada ao mecanismo normativo 

previsto por DiMaggio e Powell (1983). Fica claro também que a decisão da estratégia e 

priorização do tema não partiu das áreas técnicas. 

 

5.5.3 Abordagem Normativa – Formação da alta administração 

 

Apenas um dos entrevistados não identificou a formação da alta administração como 

fator relevante para a definição da estratégia de gestão das mudanças climáticas da organização. 

Esta é a codificação com maior percentual de citações para o mecanismo normativo, 

representando 55% do total da categoria. É também o mais mencionado entre todas as 

codificações. 

Os entrevistados, de maneira geral perceberam a necessidade clara de definição da 

descarbonização da organização a partir do momento que o conselho de administração e os 

comitês que o assessoram incluíram o tema nas suas agendas e desdobraram para as operações 

direcionamentos específicos para essa estratégia. De acordo com o ENTREVISTADO1 houve 

resistência no início do processo, relembrando que no primeiro relatório anual onde foram 

divulgados os dados de emissões de GEE, as áreas financeiras e jurídica não se sentiram 

confortáveis com a exposição da informação. Da mesma forma, os vice-presidentes das áreas 

de negócio não percebiam valor no movimento de descarbonização na operação. 

 
[...] E o pessoal resistente, alguns vice-presidentes contra porque teria de 
envolver toda a companhia, que daria muito trabalho ou que os colaboradores 
não iriam perceber valor. E o CEO dizia que teriam que fazer perceber. 
Tinham muitas barreiras. O relato integrado foi um marco de transparência. 
As primeiras versões tiveram muita resistência da área financeira e contábil, 
dizendo que as informações iriam expor muito a empresa. Jurídico muito forte 
dizendo que o relato criaria material para processar a empresa. Até todos 
enxergarem que não dava para evitar a mudança. (ENTREVISTADO1) 
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 Segundo o ENTREVISTADO12, a pauta prioritária da gestão dos impactos das 

mudanças climáticas no conselho de administração ocorreu a partir da entrada de novos 

conselheiros que compartilhavam com uma visão de relevância do tema. O 

ENTREVISTADO11 entende que o conselho levou a pauta das mudanças climáticas a ganhar 

mais notoriedade. É ressaltado pelo ENTREVISTADO13 e confirmado por mais 5 

entrevistados, que a transição do comitê de estratégia para um comitê de estratégia e 

sustentabilidade teria sido um passo importante para a governança do tema, demandando de 

seus membros aprimorar o conhecimento e desdobrar ações para toda organização, visto que 

esta governança está "diretamente relacionada a perenidade e a sobrevivência de longo prazo 

da empresa, trazendo um senso de urgência das nossas decisões”. Outras ações de mudanças 

estruturais, como a criação de uma política de sustentabilidade e revisão das diretrizes internas, 

configuram para o ENTREVISTADO8 indicações da priorização da questão dos impactos das 

mudanças climáticas pela organização. 

 
[...] Para fazer isso acontecer a gente tem estabelecido mudanças estruturais, 
inclusive de nomenclatura para que esse tema esteja presente dentro da 
organização de uma maneira formal. Por exemplo o comitê de estratégia e 
passa a ser sustentabilidade também. A gente tem uma revisão de política de 
sustentabilidade que deixa isso claramente como um compromisso da 
organização. Revisão de diretrizes, enfim tem uma série de movimentos nesse 
sentido. A própria revisão das metas de longo prazo dos níveis executivos 
mais altos como sendo uma das variáveis de compromisso 
(ENTREVISTADO8) 
 

Através da análise documental, é possível identificar nos relatórios anuais a relevância 

dada a transição do comitê de estratégia para um comitê de estratégia e sustentabilidade. É 

descrito que este comitê subsidia o conselho de administração nas decisões da organização e 

incluiu em suas análises a partir de 2020 os temas ambientais e de gestão dos impactos das 

mudanças climáticas. Na ata de reunião do conselho de administração fevereiro de 2020, é 

possível identificar a inclusão da empresa no relato ao CDP e a aprovação da política de 

sustentabilidade, que descreve os compromissos da organização e de seus colaboradores na 

gestão das emissões de GEE. Outro ponto deliberado foi a ratificação da matriz de materialidade 

que foi desdobrada em um scorecard ESG, com a definição de indicadores que devem ser 

acompanhados pelo comitê de estratégia e sustentabilidade e conselho de administração. As 

emissões de GEE estão incluídas na matriz e no scorecard.  

A inclusão da meta de redução de GEE na remuneração de longo prazo dos executivos 

configurou para 7 dos 13 entrevistados uma sinalização importante para o desdobramento da 
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estratégia de descarbonização da organização. Segundo o ENTREVISTADO7, para mobilizar 

a organização, a gestão das mudanças climáticas deve estar inserida na governança e ressalta 

que o modelo da remuneração variável dos executivos “é um grande gatilho e propulsor das 

iniciativas”. O ENTREVISTADO6, exemplifica como o desdobramento das metas atingiu 

outras lideranças na organização. 

 
[...] na minha posição hoje eu não tenho as reduções das emissões de GEE na 
minha meta de remuneração de longo prazo, mas como o meu gestor tem, eu 
recebo demandas conectadas ao tema. De uma forma mais estrutural a 
empresa inteira. É muito importante ter metas métricas e compromissos 
assumidos em todos os níveis da organização para cascatear. 
(ENTREVISTADO6) 
 

Através da análise do relatório anual, é possível identificar que a partir de 2021, o 

conselho de administração aprovou a inclusão de metas relacionadas a redução das emissões de 

gases de efeito estufa ao bônus de longo prazo da remuneração variável dos executivos da 

empresa.  

O ENTREVISTADO13 indica que a descarbonização depende de alternativas 

tecnológicas e economicamente viáveis para que a meta seja exequível e ressalta que o incentivo 

de longo prazo associado a redução das emissões é um direcionador do processo. 

 
[...] Estruturamos uma governança e métricas. Colocamos parte dessas 
métricas no incentivo de longo prazo dos nossos executivos, desdobrando 
no negócio. O grande desafio é buscar alternativas tecnológicas e viáveis 
economicamente que nos permitam definir um plano de ação que seja 
exequível de fato e possa entregar aquilo que se espera. 
(ENTREVISTADO13) 
 

O movimento de desdobramento da estratégia de gestão das mudanças climáticas para 

os líderes das operações da organização por meio da inclusão do tema na governança aparece 

de forma bastante evidente na revisão da estrutura existente. Os entrevistados ressaltam que os 

sinais e símbolos indicados pelo conselho de administração e CEO foram essenciais para a 

priorização da descarbonização na empresa. Na entrevista realizada com o CEO alguns aspectos 

podem ser evidenciados para uma melhor compreensão destes movimentos. Em primeiro lugar, 

é referenciado que a empresa é de origem familiar, com membros participantes no conselho de 

administração. O argumento levantado pelo atual CEO é que o fato de ter um controlador 

principal bem definido, preocupado com a perenidade do negócio e disponível para 

engajamento nas discussões globais do futuro da siderurgia, viabiliza pautas de longo prazo na 

organização.  
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[...] A vantagem, a virtude da gente ter uma empresa que tem um controlador 
muito bem definido e muito preocupado na perenidade do negócio no longo 
prazo. Um controlador que é muito aberto para entender que essa perenidade 
de longo prazo só vem com a elevação de um nível de conhecimento, que ele 
está o tempo todo mudando e que nós temos que trazer para a companhia. 
(CEO) 
 

O ENTREVISTADO5 confirma esta visão ao destacar o papel de um dos membros do 

conselho e também da família, que percebeu as tendências de demanda de descarbonização dos 

produtores de ferro e aço por meio da sua participação no World Steel Association, 

reconhecendo também a capacidade do CEO em transformar estes sinais em ações da estratégia 

da operação. O CEO indicou em sua entrevista que tem uma preocupação constante em manter-

se atualizado com as tendências futuras, dedicando espaço e tempo na agenda para estar 

conectado em fóruns externos que viabilizem manter um aprendizado constante. Um dos 

membros independentes do conselho e com origem em outro segmento do mercado é apontado 

como patrocinador da gestão climática por 2 entrevistados.   

Na opinião do ENTREVISTADO7, o CEO tem um discurso relevante, de forma que a 

organização se movimenta para uma estratégia de descarbonização não compulsória, mas 

visionária.  

 
[...] O CEO faz um discurso super de champion sem ser impositivo, bota aquilo como 
um top down, mas não é coercitivo. É top down indicando a visão para onde a empresa 
vai. E linkou [sic] os incentivos de longo prazo com isso. Então acho que ele é um top 
down não coercitivo, é um visionário. (ENTREVISTADO7) 
 

Nas palavras do CEO, o seu papel é esclarecer o que é prioritário para o negócio.  

 
[...] a voz do topo que dá o direcionamento. Um dos principais papéis como 
executivo e como conselheiro é dar clareza para onde a gente vai e isso é 
indelegável. Senão a organização começa a se perder. Esse papel de definir 
claramente para onde a gente vai, ser o guardião da cultura, de definir o como, 
é indelegável. Eu sei bem que as coisas só andam quando as pautas de 
mudança, de transformação, são patrocinadas pelo topo. Esse papel a partir do 
momento que se define, tem que estar o tempo todo rodando, lembrando, 
falando e batendo. Tem que ser uma constante na nossa agenda. Cada vez mais 
a gente tem que desenvolver ser bons contadores de história, de influenciar as 
pessoas. Eu acredito muito no papel da liderança falando de conselho e CEO 
como agente transformador. (CEO) 
 

De maneira geral, os entrevistados indicam que o desdobramento da estratégia de gestão 

das mudanças climáticas da organização foi incentivado pelos posicionamentos e símbolos do 

conselho de administração e CEO. Ao analisar os motivadores que influenciaram a alta 

administração da empresa a incluir na estratégia o combate aos impactos das mudanças 

climáticas, a busca de conhecimento fora da organização se destaca. Este fato corrobora com a 



81 
 

 
 

teoria do isomorfismo institucional de DiMaggio e Powell, que relaciona ao mecanismo 

normativo, o aprendizado externo dos membros da empresa. Como indicado nas entrevistas, os 

membros do conselho e CEO buscam estar atualizados com temas globais, o que leva a crer 

que este conhecimento adquirido pela alta administração acelera a implementação da estratégia 

de gestão das mudanças climáticas em toda a organização. 

 

5.6 “FATOR CULTURAL” 

 

Embora em nenhuma das abordagens teóricas o impacto do “fator cultural” da 

organização estivesse claramente identificado, pela frequência com que foi citada como item 

relevante para as decisões de estratégia, a codificação FC (“fator cultural”) foi incluída. Não há 

indicação na teoria de isomorfismo institucional de um “fator cultural”, foco deste trabalho, 

mas na análise das entrevistas 36 trechos foram codificados indicando que o princípio definido 

pela organização de “fazer o certo” poderia ter influência na estratégia de descarbonização, 

sendo esta a classificação com segundo maior número de citações.  

De acordo com 7 dos 13 entrevistados, a preocupação com a comunidade e cuidados ao 

meio ambiente sempre foram presentes na organização. O respeito pelas pessoas, meio 

ambiente e comunidade é atribuído a uma herança dos princípios da família fundadora, 

conforme relatado pelo ENTREVISTADO12, sendo o olhar sobre as mudanças climáticas uma 

evolução desse comportamento já existente, conforme indicado pelo ENTREVISTADO4.  

 
[...] Essa questão de um olhar para o meio ambiente, um cuidado, eu acho que 
vem desde sempre. Na empresa esse olhar do respeito pelas pessoas, respeito 
pelo ambiente, respeito pela comunidade, vem desde a concepção, porque 
acho que estava um pouco no DNA da família. (ENTREVISTADO12) 
 
[...] Sempre tivemos em pauta a questão do meio ambiente. Veio em um grau 
de atender a legislação, depois da ISO 14000, e a empresa subiu mais um 
degrau no tema de preservação ambiental, com padrão mais rigoroso, ISO, 
auditoria. Mais preventiva do que atender a legislação. Depois a gente passou 
um período de acomodação, de cumprimento, renovando ISO 14000 e sempre 
muito bem nas auditorias, com poucas não conformidades. E aí apertou um 
pouco mais os padrões e surgiu essa discussão global do ESG que nos chamou 
para dar mais um salto em termos de preservação de meio ambiente e o tema 
ganhou uma cor com a descarbonização. (ENTREVISTADO4) 
 

O ENTREVISTADO13 percebeu desde o seu primeiro dia na organização esse traço 

cultural e de comportamento ficou claramente identificado. 
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[...] eu acho que a primeira vez que eu escutei falar de meio ambiente foi no 
meu primeiro dia em 2004. Naquela primeira semana eu já entendi claramente 
que estava na cultura da organização essa preocupação com os cuidados que 
a gente tinha especialmente com os temas de segurança, com os temas 
ambientais, com as preocupações com as comunidades próximas de nós. 
(ENTREVISTADO13). 
 

Além de avaliar o passado, os entrevistados analisaram que o propósito da organização 

de impactar positivamente a sociedade e o princípio de “fazer o certo” como um dos 

direcionadores para todos os colaboradores, teriam sido fatores condutores para a evolução do 

combate aos impactos das mudanças climáticas. O ENTREVISTADO8 percebe que a 

organização tem direcionado atrair colaboradores com valores que vão além de remuneração. 

Esse perfil “mais humano” da força de trabalho viabilizaria a evolução de uma estratégia de 

sustentabilidade e gestão climática. Percepção compartilhada pelo ENTREVISTADO7 ao se 

juntar a empresa. 

 
[...] entrei há um ano, já vinha todo um posicionamento da companhia buscar 
ser uma empresa exemplo em sustentabilidade. O que me chamou atenção é 
que a empresa colocava isso muito mais como uma convicção de ser a coisa 
certa a fazer do que falando que os clientes ou mercado estavam pedindo. 
Empresas que avançam por uma estratégia dessa às vezes é porque o regulador 
te empurra. Às vezes porque os clientes pedem e te forçam nessa direção. Na 
organização, em nenhum momento se falou nem de regulado e nem de cliente 
pedindo, era a empresa demonstrando a convicção de que era a coisa certa a 
fazer e isso me chamou a atenção. (ENTREVISTADO7) 
 

O ENTREVISTADO12 indica que as empresas precisam ter lucro, sendo esse o 

“oxigênio” para manter a geração de emprego, retorno aos acionistas e o próprio negócio, mas 

acredita que é preciso ser uma “força do bem”.  

 
[...] As empresas precisam ter lucro, esse é o oxigênio, que é importante pra 
manter as portas abertas e poder gerar emprego e gerar retorno aos acionistas, 
senão não tem por que ter negócio. Por outro lado, o meu negócio precisa ser 
uma força do bem. (ENTREVISTADO12) 
 

O contraponto mais cético explorado pelo ENTREVISTADO2 é que somente serão 

tomadas decisões alinhadas a gestão climáticas se atenderem aos objetivos econômicos. 

 
[...] Tem uma questão de propósito, mas dentro daquilo que faz sentido para o 
negócio. No que faz sentido econômico: faz bem para o negócio cuidar do 
meio ambiente ou não faz mal para o negócio cuidar do meio ambiente ou vai 
ser necessário para o negócio cuidar do meio ambiente. (ENTREVISTADO2) 
 

Quanto as estratégias de descarbonização, os entrevistados atribuem à preocupação 

constante da organização de ter metas factíveis e baseadas em conhecimento científico, com 
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visão de sustentabilidade econômica, evitando o greenwasshing, conforme ressaltado pelo 

ENTREVISTADO10.  

 
[...] Eu acho que esse realmente é um tema que o apressado pode comer cru. 
Simplesmente sair, largar algo irresponsável e depois ter que se retratar, ou 
pior, pegar aquela reputação de greenwashing. Tem muito investidor do meu 
ponto de vista que não se importaria com isso, faz check the box, depois a 
gente vê, mas não é o nosso perfil. A reputação a gente sabe que leva tempo 
para construir e é muito rápida pra perder. (ENTREVISTADO10) 
 
[...] Apesar de concorrentes ou outros colocarem metas de longo prazo, vinte, 
trinta, cinquenta anos, sem necessariamente ter um roadmap claro de como 
chegar lá, a gente já não quis essa caminhada pela questão da nossa cultura de 
fazer o certo, de mostrar como que eu chego. (ENTREVISTADO12) 
 

É percebido pelo ENTREVISTADO10 que o mercado financeiro não tem se 

aprofundado em entender como as declarações de compromisso de redução de GEE serão 

cumpridas de forma geral, mas que a organização analisada neste estudo preza por sua 

reputação e não fará promessas irresponsáveis. Esta preocupação em ter metas baseadas em um 

plano definido de descarbonização é evidenciada na análise do no relatório anual de 2020 que 

indicou a metodologia da curva marginal de abatimento de carbono como orientadora para o 

estabelecimento dos compromissos, tendo sido iniciado o processo na unidade de produção 

primária e maior emissora de GEE.    

De forma geral, o comportamento de “fazer o certo”, atender as demandas legais e gerar 

valor a sociedade é indicado como fator relevante para a adoção da estratégia de gestão de 

mudanças climáticas, como um fator interno e cultural da organização. 

 

5.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise das entrevistas e documentos obtidos através de informações públicas da 

empresa referência teve como viés direcionador responder à pergunta de pesquisa deste 

trabalho: como foi definida a estratégia de gestão das mudanças climáticas de uma indústria de 

ferro e aço brasileira sob a ótica da lente teórica do isomorfismo institucional. Para uma melhor 

visualização destes fatores e sob a ótima da teoria do isomorfismo institucional previsto por 

DiMaggio e Powell (1983), foi construído ao final deste capítulo, o quadro 10, que pretende 

consolidar tal análise. 

Quando a teoria foi criada, as leis e regras impostas pelos governos e a dependência 

entre as organizações eram os principais motivadores do mecanismo coercitivo. De forma geral, 
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as entrevistas demonstraram que a influência do governo brasileiro não surtiu impactos 

significativos para o andamento das estratégias da organização. Fato corroborado no 

levantamento da literatura que indica que nos compromissos de redução de GEE do país, não 

há, atualmente, regulamentações ou programas específicos para os setores industriais ou 

siderúrgicos. Conforme as conclusões indicadas por Galbreath (2010), as leis e 

regulamentações europeias configuraram fator relevante para a adoção de estratégias de gestão 

das mudanças climáticas nas empresas presentes neste continente comparadas a outras regiões. 

A ausência de regulamentações climáticas específicas para a indústria no Brasil induziu a um 

menor impacto deste fator coercitivo na organização. 

Quanto a dependência de uma organização em relação a sua cadeia de suprimentos ou 

fonte de recurso como fator contribuinte ao mecanismo coercitivo (DIMAGGIO; POWELL, 

1983), o mercado financeiro, mais especificamente os investidores, despontam como atores de 

maior pressão sobre a empresa do estudo de caso para a adoção de uma estratégia de gestão das 

mudanças climáticas. As entrevistas e as ações públicas da organização demonstram interesse 

em atender uma demanda crescente dos investidores em avaliar os riscos dos impactos das 

mudanças climáticas e os planos de redução de GEE. A pressão coercitiva exercida por 

investidores atualmente é mais percebida pela organização do que demandas de clientes, por 

exemplo. Setores como construção civil e automobilístico demandam informações sobre a 

gestão climática, mas não na mesma intensidade que investidores. As pressões exercidas - 

indutores de mecanismo coercitivo (BANSAL, 2015; LEVY; EGAN, 2003) - por outras partes 

interessadas como mídia e sociedade civil não estão entre os patrocinadores do mecanismo 

coercitivo para a organização em análise neste estudo. A questão do respeito a sociedade e 

evolução nas obrigações ambientais para a gestão dos impactos das mudanças climáticas foi 

mais explorada pelos entrevistados na codificação atribuída ao “fator cultural”. 

Pela lente teórica, o mecanismo mimético, ou seja, de uma organização seguir os 

mesmos padrões que outras, é identificado em temas complexos e com incertezas, como é o 

caso das mudanças climáticas. Segundo Bansal (2015), a adoção de práticas comuns ajuda a 

legitimar iniciativas. Os entrevistados, de forma geral, indicaram que empresas do setor 

orientaram a estratégia da organização em evitar situações que possam ser associadas ao 

greenwashing. Ou há uma certa desconfiança de que as ações de outras siderúrgicas são de fato 

exequíveis e que a organização pretende estudar internamente como gerenciar o tema para então 

divulgar seus planos e metas para os públicos externos, o que é corroborado nos relatórios 

públicos que descrevem como tais objetivos foram construídos. Há compreensão de parte dos 
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entrevistados que a empresa deveria dar mais destaque externo as suas ações e dados 

diferenciados de emissões de GEE.  

Uma das iniciativas bastante citadas como cruciais para a governança da gestão das 

mudanças climáticas foi a redefinição do comitê de estratégia absorvendo os temas de 

sustentabilidade, iniciativa inspirada por empresas de outro setor. Há também interesse em 

dialogar com outros segmentos para construção da descarbonização do planeta. O mecanismo 

mimético na organização parece influenciar de forma branda as estratégias, com ênfase em 

aprender com os erros e acertos dos concorrentes ou empresas de outro setor como posicionar 

a organização de uma forma bastante segura. 

Ao analisar o isomorfismo institucional das subsidiárias de óleo e gás multinacionais, 

Escobar e Vrederburg (2010) defendem que o mecanismo normativo não seria suficiente para 

definir uma estratégia climática, sustentando que as regulamentações dos países seriam os reais 

motivadores da adoção de tais práticas pelas empresas subsidiárias. Contrariando este racional 

proposto, as codificações normativas estiveram presentes de forma representativa nas respostas 

dos entrevistados. 

Ao analisar a influência das instituições na formação de opiniões e preparação para o 

tema, a organização internacional do aço, World Steel Association, é lembrada por parte dos 

entrevistados como fonte de dados técnicos sobre a gestão climática do setor de ferro e aço. Há 

inclusive uma menção de que o assunto foi trazido ao conselho de administração, por meio da 

participação de um de seus membros em reuniões desta instituição. O mecanismo normativo 

refere-se à profissionalização dos membros da organização, pelo conhecimento adquirido no 

mundo acadêmico ou em ambientes onde outros profissionais que ocupam posição similar 

podem trocar informação (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Desta forma, instituições como o 

World Steel Association cumprem esse papel de homogeneizar conhecimento e gerar ações 

similares das organizações. Parte dos entrevistados acredita, porém, que as instituições 

brasileiras ainda não exercem um papel de influência no setor, mas são influenciadas por seus 

membros, o que indica que há troca de experiência e conhecimento, ratificando a teoria do 

mecanismo normativo.  

Um dos entrevistados também reconhece a relevância de um membro da equipe técnica 

que tem vivência na academia e, por meio das informações adquiridas, consegue direcionar a 

adoção de tecnologias de baixo carbono. As áreas de meio ambiente e relação com investidores, 

trariam contribuições de conhecimento da gestão climática e na importância do desdobramento 
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do tema na estratégia da empresa, mas corroborando com a posição de Escobar e Vrederburg 

(2010), apenas como fonte de apoio ao processo. 

A adoção de uma estratégia de gestão de mudanças climáticas é implementada na 

organização por meio do direcionamento da alta administração. A importância de um board 

com conhecimento nos impactos da gestão dos GEE com experiências profissionais fora da 

organização, é um dos fatores discutidos por Amran et al. (2015). A relevância do papel da alta 

administração nas discussões da estratégia se torna evidente na maior parte das entrevistas, que 

atribui a figura do CEO e ao conselho de administração o papel de trazer o tema com relevância. 

Símbolos relacionados à revisão da governança configuraram como decisivos para a 

descarbonização nas operações, sendo citadas a inclusão do tema das mudanças climáticas na 

pauta dos comitês de assessoramento do conselho e a inclusão de metas de redução de GEE na 

remuneração dos executivos, entre outros. O CEO em sua entrevista reforça o entendimento de 

que o seu papel é definir o que é prioritário para a organização. 

Um fator não explorado na teoria de DiMaggio e Powell (1983), mas codificado pela 

autora como “fator cultural”, foi mencionado pela maior parte dos entrevistados. A visão geral, 

de que a organização tem como premissa fazer o que é certo e gerar um impacto positivo na 

sociedade é traço “cultural” que, segundo os entrevistados, também atua como motivador para 

a discussão do tema e priorização. Este estudo tem como lente de análise teórica o isomorfismo 

institucional com uma visão mais pragmática do que move um negócio em uma determinada 

direção. Mesmo que as perguntas não direcionassem para questões de responsabilidade 

socioambiental e geração de valor, este foi um movimento natural. Porter e Kramer (2006) 

afirmaram que o valor compartilhado teria como premissas a ética e o atendimento legal, fatores 

explorados pelos entrevistados como legítimos da organização, que pode indicar algum tipo de 

movimento não previsto na teoria proposta por DiMaggio e Powell (1983) que iria além da 

homogeneização de estratégias e convergência de tendências. 

Buscando uma amarração da lente teórica e a análise dos resultados, o quadro 10 foi 

elaborado para apoiar na conclusão final deste estudo. 

  



87 
 

 
 

Quadro 10: Síntese das entrevistas relacionadas a revisão de literatura e documentos analisados 

  
Número de 

Citações 

Número de 
entrevistados 
que citaram 

Aderência com Literatura 
Principais deduções das entrevistas e 

documentos analisados 

Coercitivo 

Pressão da 
sociedade 

16 7 / 13 

Bansal, (2015); Levy e Egan (2003) 
Pressões exercidas por partes interessadas como 
mídia e sociedade civil são identificadas como 
indutores de mecanismo coercitivo  

Atendem as pressões da sociedade sobre o tema 
como consequência de uma evolução da gestão 
ambiental. Evidenciados os esforços na gestão 
das mudanças climáticas e resultados nos 
relatórios anuais. 

Pressão do 
governo 

10 6 / 13 

DiMaggio e Powel (1983) 
Pressões coercitivas podem estar associadas a 
ações formais voltadas a legislação.   
Galbreath (2010) 
Leis e regulamentos europeus configuraram fator 
relevante para a adoção de estratégias climáticas 
nas empresas presentes neste continente 
comparadas a outras regiões 

Ausência de legislação específica torna a 
organização mais sensível a outras partes 
interessadas que não o governo para a definição 
de sua estratégia  

Pressão dos 
investidores 

32 12 / 13 

DiMaggio e Powell (1983)  
Transformação das organizações pode estar 
atrelada ao grau de dependência das demandas de 
fonte de recursos 

Investidores são a parte interessada mais vocal na 
demanda de ações de descarbonização da 
organização, representando maior pressão que 
outras partes interessadas. Inclusão da empresa 
no CDP e emissão de fato relevante das metas 
como forma de atender o investidor. 

Pressão dos 
clientes 

15 9 / 13 

Não percebam exigência generalizada dos 
clientes, mas entendem que este é um movimento 
crescente e que existem indícios de impacto ao 
negócio no futuro 

Mimético 

Influência de 
empresas do 

setor 
27 8 / 13 DiMaggio e Powell (1983) 

Tendência das organizações se tornarem cada vez 
mais similares, tornando-as “cada vez mais 
semelhantes à medida que buscam 
transformação”  
Bansal (2015)  
Adoção de práticas comuns ajuda a legitimar tais 
iniciativas 

Tendem a buscar em empresas do setor 
inspirações alinhadas a sua cultura, evitando 
ações consideradas inadequadas ou identificadas 
como greenwashing. Comparam as suas emissões 
de GEE em relação ao setor no posicionamento 
da meta. 

Influência de 
empresas fora 

do setor 
8 11 / 13 

Outros setores geraram reflexões na estratégia da 
organização ao identificarem oportunidades com 
outros segmentos considerados como referência 
no tema. 

Normativo 

Formação nas 
associações 

17 8 / 13 

DiMaggio e Powell (1983) 
Profissionalização dos membros da organização, 
através de conhecimento adquirido em ambientes 
onde outros profissionais que ocupam posição 
similar podem trocar informação  

A associação global do aço tem gerado 
conhecimento e reflexões que orientam a 
organização na definição de sua estratégia, 
enquanto as brasileiras geram oportunidades de 
troca. No posicionamento da meta indicam 
importância de desenvolver parcerias com as 
associações para o desenvolvimento de 
tecnologias disruptivas. 

Formação 
técnica 

20 8 / 13 

DiMaggio e Powell (1983) 
Profissionalização dos membros da organização, 
através de conhecimento adquirido no mundo 
acadêmico  
Escobar e Vrederburg (2010) 
Mecanismo normativo não é suficiente para a 
definição da estratégia. Áreas técnicas são apoio  

Áreas técnicas exerceram influência na 
organização ao introduzir nas discussões internas 
tendências dos impactos das mudanças climáticas 
identificadas em fóruns externos e na academia. 
Áreas técnicas não são os tomadores de decisão, 
mas são relevantes na sensibilização. Vídeo 
anexado ao fato relevante para investidor, indica 
essa função da área ambiental.  

Formação da 
alta 

administração 
45 12 / 13 

Amran et al. (2015) 
Board com conhecimento nos impactos da gestão 
dos GEE através de experiências fora da 
organização, é um fator relevante para as 
estratégias climáticas  

Membros do conselho e CEO buscam constante 
atualização nos temas globais e este 
conhecimento adquirido pela alta administração 
acelera a implementação da estratégia climática 
em toda a organização. Aprovação do conselho de 
administração das iniciativas de inclusão no CDP, 
política de sustentabilidade, acompanhamento do 
indicador GEE e inclusão na remuneração de 
longo prazo dos executivos são evidenciadas nas 
atas e relatório anual, indicando as ferramentas 
desta estratégia. 

Cultural 
“Fator 

cultural” 
36 11 / 13 

DiMaggio e Powell (1983) 
E demais autores voltados ao isomorfismo 
institucional não indicam fatores voltados a 
cultura e geração de valor como motivadores de 
transformação da estratégia 
Porter e Kramer (2006) 
Valor compartilhado teria como premissas a ética 
e o atendimento legal, 

Comportamento de “fazer o certo”, atender as 
demandas legais e gerar valor a sociedade é 
indicado como fator relevante para a adoção de 
uma estratégia de gestão das mudanças 
climáticas, como um fator interno e cultural da 
organização 

Fonte: elaboração própria com base no referencial teórico, entrevistas e documentos públicos 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo apresenta como premissa identificar fatores que influenciaram uma 

indústria de ferro e aço brasileira a definir uma estratégia de gestão das mudanças climáticas, 

utilizando como premissa os motivadores definidos na teoria do isomorfismo institucional 

conforme a visão de DiMaggio e Powell (1983) e demais autores que analisaram o tema. 

Para um melhor entendimento da situação na qual a organização avaliada no estudo de 

caso está inserida como parte de um setor, foi conduzida uma revisão das informações sobre a 

produção de ferro e aço global. O aço como material infinitamente reciclável e presente na 

construção de infraestrutura de baixo carbono é indicado como parte dos movimentos de 

descarbonização do planeta. Clientes dos setores automotivo e construção civil, indicam 

crescimento nas demandas de aço de menor intensidade de carbono. Mercado financeiro, por 

sua vez, demanda uma gestão dos impactos das mudanças climáticas de menor risco e com 

transparência de informações. As emissões significativas de GEE no processo de produção, 

quando comparadas a outros setores industriais, tem gerado um desafio para as empresas do 

setor. A dependência pela rota primária, que utiliza carvão mineral como matéria prima básica, 

a inexistência de tecnologias disruptivas viáveis para a transição de uma produção de menor 

emissão de GEE, aliadas a indisponibilidade de sucata para o aumento de produção na rota 

secundária, corroboram para que o setor seja considerado de difícil descarbonização. A 

descarbonização da produção de ferro e aço é indicada como possível em regiões onde as 

políticas públicas viabilizam tal movimento. Regiões como a Europa onde um mercado de 

carbono está estabelecido e com regras específicas para a produção de aço têm impulsionado 

as empresas produtoras na direção da redução dos GEE. 

A indústria siderúrgica brasileira enfrenta desafios diferentes dos globais. No Brasil o 

consumo per capta de aço é inferior à média dos países desenvolvidos e há espaço para 

crescimento. Porém este aumento de produção deve acompanhar a tendência de 

descarbonização do setor global em um ambiente onde as políticas públicas não estão definidas 

para o setor. Embora exista tendência de uma demanda crescente de clientes e mercado mais 

comprometidos com a gestão das mudanças climáticas, a indústria de ferro e aço ainda vivencia 

uma preocupação tímida destas partes interessadas com o tema. A tecnologia de produção 

através do carvão vegetal, que reduz significativamente as emissões de GEE, é encontrada 

basicamente no Brasil, mas há limitações técnicas e financeiras para sua expansão. As 
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tecnologias disruptivas, como a substituição de hidrogênio e a ampliação do uso de gás natural, 

ainda não apresentam financiamentos que as torne viáveis no Brasil. 

Por meio das entrevistas e avaliando os materiais disponibilizados de ordem pública, foi 

possível analisar a condução da estratégia de gestão das mudanças climáticas da organização e 

seus motivadores para este direcionamento. Segundo Creswell (2007, p.188) “os investigadores 

identificam explicitamente seus vieses, valores e interesses pessoais em relação ao tópico e ao 

processo de pesquisa” e por essa razão há um esforço adicional da autora em analisar através 

da metodologia científica os resultados obtidos e obter conclusões por fazer parte da 

organização do estudo de caso. De forma geral, os entrevistados demonstraram que os 

motivadores coercitivo, mimético e normativo se fizeram presentes nas decisões de gestão das 

mudanças climáticas da organização, mas em diferentes graus de relevância. Foi possível 

identificar que a estratégia adotada apresenta alinhamento e tendência com a referência global 

utilizada, o Responsible Steel, de acordo com comparação realizada com os documentos 

públicos disponíveis. 

As pressões da sociedade, governo, investidores e clientes, fatores codificados como 

mecanismo coercitivo neste estudo (C1, C2, C3 e C4, respectivamente), exerceram papel de 

impulsionadores da organização para que o tema de mudanças climáticas fosse adicionado as 

pautas de tomada de decisão e estratégia da organização. O fator coercitivo evidenciou um papel 

de destaque para o mercado financeiro, mais especificamente dos investidores. As demandas 

por transparência e planos de gestão dos impactos das mudanças climáticas consistentes, 

induziram a organização a modificar seus comitês de assessoramento, a inclusão da meta de 

longo prazo com fator relacionado as emissões de GEE e o aumento da transparência das 

informações, como o relato ao CDP.  

Os clientes ainda não demandam um posicionamento de descarbonização tão emergente 

quanto os investidores, sendo suas exigências vistas ainda de uma forma tímida, mas relevantes 

para a influência do futuro do negócio. Uma percepção de que é necessário atender as 

expectativas da sociedade, aparece como um influenciador para uma evolução da gestão 

ambiental para uma gestão das mudanças climática. O papel do governo não se mostrou 

particularmente incentivador ou até mesmo motivador da organização, o que deve estar 

relacionado a ausência de políticas públicas que direcionem a redução das emissões de GEE do 

setor no país. 

O conhecimento técnico das áreas de meio ambiente, relação com investidor e operação 

foram destacadas como relevantes para gerar uma visão do tema, tendo destaque para a geração 
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de informação interna, mas não na tomada de decisão. A participação de membros do conselho 

de administração em fóruns de associações como World Steel Association indicava a discussão 

como necessária. As entrevistas diretas dos membros da alta administração e evidenciadas por 

outros participantes, leva a concluir que a busca pelo conhecimento externo pelos membros do 

conselho e CEO foi relevante para a definição da estratégia de descarbonização. As associações 

internacionais como Word Steel Association tiveram o papel de trazer o tema da gestão 

climática com visibilidade. As associações brasileiras apresentaram-se como espaços para 

discussão das empresas que identificaram a necessidade de evolução na questão.  

Estes fatos estão relacionados ao mecanismo normativo, onde a formação e 

conhecimento dos profissionais direciona a organização para uma determinada direção de 

isomorfismo. Em uma avaliação abrangente das entrevistas, fica evidente que este mecanismo 

codificado como N1 – formação nas associações – e N2 – formação técnica – foram relevantes 

para gerar conhecimento e inquietação na organização, fazendo parte das engrenagens da 

estratégia de descarbonização. A codificação denominada normativa de formação da alta 

administração (N3) foi a mais presente dentre as citações analisadas. De maneira bastante vocal, 

as lideranças atribuíram o direcionamento para a redução das emissões de GEE da empresa a 

uma priorização clara do CEO e conselho de administração.  Foram citadas ações que incluíram 

a temática das mudanças climáticas nos comitês de estratégia e na remuneração de longo prazo 

dos executivos como importantes para a condução da organização na direção de uma estratégia 

de gestão das mudanças climáticas. Ações específicas e abrangentes geraram o desdobramento 

da descarbonização em toda a empresa. 

A análise e observação dos concorrentes e até mesmo outras empresas fora do setor 

foram indicadas nas entrevistas como fontes de avaliação de comportamentos a evitar e práticas 

a seguir, sendo codificadas como motivadores miméticos, M1 e M2. As percepções dos 

entrevistados de que a organização busca ser reconhecida por posicionamentos no campo da 

sustentabilidade e da ciência, têm afastado posições consideradas greenwashing, mas também 

leva a uma percepção de negação do valor da comunicação externa sobre sua gestão dos 

impactos das mudanças climáticas.  

Mesmo não estando presente na teoria do isomorfismo institucional um “fator cultural” 

(FC) foi identificado naturalmente durante as entrevistas. Os relatos indicam que a organização 

alega que “fazer o certo” e gerar valor para a sociedade faz parte da construção de um negócio 

atrativo e base de todas as decisões, por consequência, a gestão das mudanças climáticas por 

ser um tema atual e relevante, não poderia ser ignorado. Esta componente não está evidente na 
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teoria do isomorfismo institucional, o que pode indicar uma oportunidade de aprofundamento 

através outras lentes teóricas.  

A análise documental evidencia que a gestão climática passou a ser tratada no comitê 

de estratégia e conselho da empresa a partir de 2019. A abertura de informações através de 

documentos como relatório anual e inclusão no CDP, seria uma resposta as demandas da 

sociedade, com foco no mercado financeiro. Através de informações públicas, foi possível 

evidenciar as metas de redução de emissões de GEE de médio e longo prazo, baseada em 

metodologias que as suportasse. As atas de reunião do conselho de administração indicam que 

a remuneração de longo prazo atreladas as emissões de GEE e o acompanhamento deste 

indicador pela alta administração configuraram como direcionamento das operações para o 

desdobramento da gestão climática.   

Buscando uma visualização desta análise é proposto o esquema da figura 3, que pode 

facilitar o entendimento dos mecanismos que levaram a organização a decidir por uma 

estratégia de baixo carbono, levando em consideração a teoria do isomorfismo institucional. 

 
Figura 3: Visão esquemática da análise dos mecanismos 

 

Fonte: elaboração própria com base nas entrevistas e documentações analisadas, frente a teoria do 
isomorfismo institucional 
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Embora os documentos analisados fossem púbicos e as entrevistas tenham ocorrido com 

os principais líderes da organização e do conselho de administração, ainda assim há limitações 

neste processo relacionadas a coleta de dados, parcialidade da pesquisadora que trabalha na 

organização, por exemplo. Com base nos aprendizados deste processo, foi possível identificar 

alguns estudos futuros que poderiam identificar de forma mais clara os fatores que levam uma 

organização a definir uma estratégia de descarbonização: 

 Realizar um estudo de casos múltiplos, envolvendo outras organizações do 

mesmo setor, através de pesquisa qualitativa e exploratória, identificando se os 

fatores coercitivo, mimético e normativo exerceram igual influência em outras 

empresas no mesmo país; 

 Ampliar esta visão, com um estudo qualitativo onde o mesmo setor siderúrgico 

poderia ser analisado em diversos países com graus de desenvolvimento 

diferenciado no tema de gestão climática, avaliando a influência de fatores 

regionais nos fatores motivadores; 

 Realizar um estudo qualitativo exploratório para aprofundar fatores culturais das 

organizações que podem impactar na adoção de estratégias de geração de valor 

sustentável. 

A mudança climática e os seus impactos configuram um dos maiores desafios da 

sociedade atual. A indústria, em especial o setor de ferro e aço, faz parte do processo de 

descarbonização necessário para garantir a sobrevivência da humanidade. A identificação dos 

fatores que motivaram a organização do estudo de caso a redirecionar sua estratégia para incluir 

os impactos das mudanças climáticas, evidencia quais atores e mecanismos foram 

preponderantes, sendo possível indicar oportunidades para aceleração deste processo de 

descarbonização do setor siderúrgico brasileiro. 
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APÊNDICE A 

Roteiro para entrevista (líderes que participaram da definição da estratégia ou 

que foram impactados por ela) 

 

1. Identificar motivações gerais:  

a. Como foi a primeira conversa que você se recorda sobre a necessidade da definição de 

uma estratégia climática para a organização?  

b. Quem trouxe o tema e por quê?  

c. Quais as conclusões e tomadas de decisão iniciais? 

 

2. Identificar motivadores relacionados ao mecanismo coercitivo: 

a. Quais informações as partes interessadas demandam sobre o tema mudanças 

climáticas? Poderia citar exemplos? 

b. Por que é importante atender estas demandas?  

c. Quais estratégias adotadas foram motivadas por estas partes interessadas e qual 

objetivo de atender essas demandas? 

3. Identificar motivadores relacionados ao mecanismo mimético: 

a. Há empresas produtoras de aço que tem uma estratégia climática que serviram 

de inspiração para a organização? Por quê?  

b. Quais estratégias da organização tiveram como inspiração outras empresas do setor e 

com qual objetivo? 

 

 

4. Identificar motivadores relacionados ao mecanismo normativo: 

a. As empresas de produção do aço participam em associações? O tema de mudanças 

climáticas está presente nas discussões? Existem iniciativas voltadas ao tema nessas 

associações? A empresa participa destas iniciativas? Alguma delas orientou a estratégia de 

mudança climática da organização e com qual objetivo? 

b. O tema mudança climática surgiu através de que área da organização? Quais são os 

profissionais envolvidos na definição técnica da estratégia? Qual a formação destes 

profissionais? Quais motivos os levaram a discutir o tema? 
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c. Qual o papel do board da empresa na definição da estratégia de mudança 

climática? Havia alguma experiência prévia que levou o board a discutir a estratégia climática? 

Poderia exemplificar? 

d. A estratégia climática foi adotada por um entendimento de necessidade da alta 

administração ou por influência dos profissionais técnicos ligados ao tema? Quais os 

motivadores destes grupos? 

 


