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RESUMO 

 

Esta pesquisa investiga como redes estratégicas contribuem para o 

desempenho financeiro e operacional de uma empresa de reciclagem em 

âmbito internacional. O referencial teórico e conceitual inclui: ecologia 

industrial, redes estratégicas e vantagem competitiva sustentável.  

Na parte empírica de natureza qualitativa, que tem o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, foi 

realizado um estudo de caso, que é um processo específico escolhido para o 

desenvolvimento desta pesquisa, através de pesquisa exploratória com uma 

empresa brasileira de reciclagem de placas de circuito eletrônico, que atua no 

mercado há mais de 15 anos, exportando esse tipo de material para 

processamento em fundições secundárias no exterior.  

Ao todo foram conduzidas sete entrevistas em profundidade com os 

sócios gestores da empresa, e um executivo da fundição processadora no 

exterior. Dessas entrevistas, três delas solicitaram sigilo tanto de suas 

identidades, como dos conteúdos apresentados. As demais estão nesta na 

pesquisa descritas na sua totalidade.  Também foram analisados seis estudos 

e relatórios nacionais e internacionais, e mais de 200 páginas de matérias 

publicadas em mídia impressa e digital sobre o tema. 

Como resultados, os principais achados indicam que uma empresa para 

participar de uma rede, tem que ter recursos proprietários, do seu pleno 

domínio e conhecimento, tais como: acesso à informação, recursos, mercados 

e tecnologias com as vantagens de aprendizado e economias de escala e 

escopo permitindo às empresas atingirem a seus objetivos estratégicos como 

diminuição de riscos e terceirização dos estágios da cadeia de valor e funções 

organizacionais.  
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Tais recursos devem também ser os das outras empresas da rede; tem 

ainda que existir um relacionamento durável e confiável ao longo do tempo, 

relacionamento esse, não oportunista, e que gere confiança mútua.  

Com esses elementos teremos então a criação de laços, que podem ser 

identificados como vínculos de comum interesse, que manterão a rede coesa e 

competitiva nos seus respectivos mercados de atuação. Essa relação pode 

gerar ao longo do tempo uma vantagem competitiva sustentável, que pode 

expressar superioridade da rede em relação a sua concorrência, agregando 

valor, que não possa ser simultaneamente incorporado por outras empresas. 

 

ABSTRACT 

This research investigates how strategic networks contribute to the 

financial and operational performance of an recycling company in the 

international field. The theoretical and conceptual framework includes: industrial 

ecology, strategic networks and sustainable competitive advantage. In the 

empirical part of the qualitative nature, which has the natural environment as a 

direct source of data and the researcher as a fundamental instrument, a case 

study was carried out, which is a specific process chosen for the development 

of this research, through exploratory research with a company Brazilian 

company for the recycling of electronic circuit boards, which has been operating 

in the market for more than 15 years, exporting this type of material for 

processing in secondary smelters abroad. In all, seven in-depth interviews were 

conducted with the managing partners of the company, and one executive of 

the smelter processing company abroad. From these interviews, three of them 

requested confidentiality of both their identities and the content presented. The 

rest are in this in the research described in their entirety. As results, the main 

findings indicate that a company to participate in a network, must have 

proprietary resources, its full domain and knowledge, such as: access to 

information, resources, markets and technologies with the advantages of 

learning and economies of scale And scope allowing companies to achieve their 

strategic objectives as risk reduction and outsourcing of the stages of the value 
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chain and organizational functions. These resources must also be those of the 

other companies in the network; There must still be a durable and reliable 

relationship over time, a relationship that is not opportunistic and that generates 

mutual trust. With these elements we will have the creation of ties, which can be 

identified as links of common interest, which will keep the network cohesive and 

competitive in their respective markets. This relationship can generate over time 

a sustainable competitive advantage, which can express superiority of the 

network in relation to its competition, adding value, which can not be 

simultaneously implemented by other companies. 

 

Palavras-chave 

Ecologia Industrial, Redes Estratégicas e Vantagem Competitiva Sustentável. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento sustentável é um movimento crescente no planeta, e 

deve combinar mudanças técnicas e sociais na concepção de produtos, pois o 

crescimento da consciência ambiental acaba por gerar modificações nos 

padrões de consumo (BARBIERI, 2010). Essa expressão começou a ganhar 

força a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD, 1992), realizada no Rio de Janeiro. 
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            Figura 01 – e-waste de telefones celulares gerados na América Latina 

 

Fonte: www.tecmundo.com.br 

 

As organizações em geral precisam estar atentas não só as suas 

responsabilidades econômicas e legais, mas também a sua responsabilidade 

ética, moral e social (ASHLEY, 2005). Nos últimos anos tornou-se evidente a 

tendência mundial em reaproveitar os produtos descartados para a fabricação 

de novos itens por meio da reciclagem, o que acarreta a diminuição do uso de 

novas matérias primas e de energia fornecida pela natureza (RODRIGUES; 

GRAVINATTO, 2003).  

Na indústria de eletrônicos o ciclo de vida é relativamente curto, 

existindo uma alta variabilidade de inovação em grande número de produtos, o 

que é um fenômeno fundamental para o desenvolvimento econômico 

(SCHUMPETER, 1975:84). Somente em combustíveis fósseis, a fabricação de 

um computador, por exemplo, consome dez vezes o seu próprio peso de 

acordo com Rosa (2007).  

Embora os metais preciosos estimulem o desenvolvimento econômico, 

sirvam como propulsores de risco e desempenhem um papel essencial em 

setores industriais complexos, o potencial de reaproveitamento que os resíduos 

representam é muito menor do que a capacidade de adaptação do meio 

ambiente, o que pode representar uma real ameaça à biosfera (ANDRADE, 

2002). O constante crescimento do processo de inovação tecnológica mantido 

pelas empresas, em especial de produtos dos setores de informática e 

comunicação, vem criando a necessidade de se implantar uma política que vise 

uma melhoria na gestão dos resíduos produzidos (GARCÉS e SILVA, 2010). 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

É de vital importância o desenvolvimento de bens e serviços que 

continuem a satisfazer as necessidades humanas a preços competitivos, mas 

que reduzam de forma crescente os impactos ambientais a um nível suportável 

pela terra (ELKINGTON, 2001).  Por outro lado, à medida que se promove o 

consumo consciente, os recursos existentes no planeta são utilizados de forma 

mais adequada, evitando que se chegue a uma exaustão de recursos naturais 

(BAUMAN, 2011). 

Num mundo globalizado, também é fator de observação que juntamente 

com o ambiente econômico os avanços tecnológicos, a formação de alianças 

empresariais e a dinâmica do contexto social, dentre outros fatores, diminuíram 

as distâncias entre países o que impulsiona as empresas a aumentarem suas 

escalas de atuação em âmbito internacional (ALVES, BALSAN, BAZZO, 

LUBECK, & GROHMANN, 2011; GUIDO & DE LIMA, 2012).  

Com esse aumento das escalas de produção, a rede surge assim, como 

um facilitador na diminuição supracitada, atuando como um agente 

intermediário entre uma empresa e o mercado; ou seja, duas ou mais 

empresas que de acordo com a intensidade de suas interações constituem um 

subconjunto de um ou vários mercados (THORELLI, 1986). Esse é um tema 

recorrente ao longo do tempo no campo da estratégia empresarial, onde 

empresas apresentam comportamentos, desempenhos e lucratividade 

diferentes (ROSSI, RIZZO, LOCHER & ALMEIDA, 2015). 

 
As redes assim englobam um amplo conjunto de relacionamentos 

empresariais, tanto horizontal quanto vertical, com outras organizações como 

fornecedores, consumidores e/ou clientes ou competidores que incluem 

relações entre indústrias e países. As redes estratégicas formadas por relações 

inter-organizacionais que são duradouros, de significância estratégica para as 

empresas que adentram que incluem alianças estratégicas, joint-ventures, 
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parcerias de longo prazo entre comprador-vendedor dentre vários outros laços 

similares (ZAHEER, GULATI, & NOHIA, 2000). 

Nesse contexto de laços inter organizacionais de amplo relacionamento, 

esta pesquisa buscará responder, como as redes estratégicas geram vantagem 

competitiva sustentável na reciclagem de material eletrônico? 

 

1.2 OBJETIVOS  

A formação de cooperação através de redes interorganizacionais é o 

meio que uma empresa poderá alcançar e sustentar vantagens competitivas 

(EBER E JARRILLO, 1999). Nessa estrutura, o mais importante elemento para 

uma estratégia administrativa bem-sucedida é posicionar a empresa na rede, 

de modo a ganhar vantagem competitiva para sua posição relativa 

(CASTELLS, 1999). 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar como as redes estratégicas podem gerar vantagem 

competitiva sustentável na reciclagem de material eletrônico. 

 

1.2 .2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O acesso aos recursos e o desempenho financeiro são benefícios 

relevantes das relações colaborativas interfirmas (HUMAN e PROVAN, 1997), 

além de um maior incentivo e oportunidade no compartilhamento de informação 

e do conhecimento com empresas menores (BOORMAN, 1995 e 

KRACKHARDT, 1992). 

 

 Objetivo Específico 1: Investigar se as empresas com mais recursos 

atraem empresas menores; 
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Estas redes podem dar acesso a informações, recursos, mercados e 

tecnologias que resultam em vantagens de aprendizagem e economias de 

escala e escopo (GULATI, NOHRIA e ZAHAEER, 2000). 

 

 Objetivo Específico 2: Verificar como as redes estratégicas geram mais 

escala; 

 

Ebers & Jarrillo (1998) destacam que por meio de redes 

interorganizacionais, uma empresa poderá alcançar e sustentar vantagens 

competitivas, a partir de um melhor fluxo de recursos e economia de escala, 

através de esforços conjuntos de pesquisa e desenvolvimento.  

 

 Objetivo Específico 3: Pesquisar como uma maior escala gera menos 

custo o que pode levar, por uma maior competitividade, à vantagem 

competitiva sustentável. 

 

Esta dissertação está assim dividida: o capítulo 1 trata da introdução, 

problema de pesquisa e objetivos. O capítulo 2 apresenta a revisão da 

literatura. No capítulo 3 encontramos a metodologia, que envolve o tipo de 

pesquisa, abordagem, técnica de coleta, técnica de análise e validação. Nas 

considerações finais apresentamos os achados desta pesquisa e o modelo 

teórico desenvolvido. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  ECOLOGIA INDUSTRIAL 

 

A acelerada obsolescência dos equipamentos eletroeletrônicos tem-se 

destacado como um problema cada vez mais significativo nos dias atuais. 
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Tanto em países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, o descarte 

destes materiais representa o tipo de resíduo sólido que mais cresce no mundo 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

Para lidar com o descarte a ecologia industrial surgiu com o objetivo de 

se entender como o sistema industrial opera, já que o consumo excessivo de 

matérias primas na produção de bens e serviços cresceu demasiadamente nos 

últimos 20 anos (AYRES et al., 1989).  Dentro dessa premissa o chamado 

metabolismo industrial trata dos fluxos de materiais e dos fluxos de energia 

desde a extração das matérias primas até o final do ciclo de vida do produto ou 

serviço. O objetivo primário da Ecologia Industrial é produzir resíduo “zero”, ou 

seja, usar ou reusar totalmente todas as matérias primas disponíveis, como 

ocorre nos ecossistemas naturais (COMMONER, 1997). Porém mesmo que as 

empresas estruturem um sistema de Logística Reversa de pós-consumo, isso 

não surtirá resultado se os consumidores não colaborarem, entregando os 

resíduos eletroeletrônicos para tratamento (GUANABARA, 2010). 

O termo ecologia foi cunhado pelo biólogo alemão Ernst Haeckel (1874), 

na segunda metade do século XIX, para designar uma nova área de 

conhecimento voltado à compreensão do conjunto das relações mantidas pelos 

organismos com o mundo exterior ambiente, com as condições orgânicas e 

inorgânicas da existência (RIBEIRO, 2000). Na evolução desse conceito, a 

economia mundial tem sido construída com base num modelo linear de 

negócios, baseado em extrair, transformar, produzir, utilizar e descartar (e, às 

vezes, reciclar ou incinerar) (Braungart, McDonough, Anastas & Zimmerman, 

2003; Fiskel, 2009; Ellen MacArthur Foundation, 2012). 

Nesse sentido a Ecologia Industrial é apontada como uma alternativa 

para o desenvolvimento sustentável, pois aborda a permeabilidade entre as 

atividades humanas e a biosfera (TREVISAN et al., 2013). 

A valorização e a preocupação vinculadas à sustentabilidade ambiental 

estão relacionadas com a apresentação em 2002, pela Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD, 2011), de tendências 

mundiais que apontam para o crescimento na produção industrial, no consumo 
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e nos resíduos gerados. Tais previsões estão pautadas em dados que dão 

conta que, entre 1980 e 2000, no contexto dos países que fazem parte da 

OECD, os municípios que produziam 100 Kg de resíduos per capita/ano 

passaram a produzir 150 Kg per capita/ano, fazendo que a estimativa seja de 

que, até 2020, esse número alcance 200 Kg per capita/ano. 

Embora as práticas vinculadas à Ecologia Industrial possam ser 

consideradas recentes, ela pode ser apreciada como uma ciência da 

sustentabilidade, pois parte de metáfora da natureza para analisar e 

aperfeiçoar os complexos industriais, logísticos e de consumo, bem como os 

fluxos de energia e materiais (JELINSKI et al., 1992; ERKMAN, 1997; COHEN-

ROSENTHAL, 2000; EHRENFELD, 2000; HOFFMAN, 2003; ISENMANN, 

2003; KORHONEN, 2004). 

Para esses complexos, Bristow e Wells (2005) afirmam que o 

desenvolvimento sustentável requer ações inovadoras baseadas em metáforas 

ecológicas da diversidade que vão além dos limites da racionalidade 

econômica contemporânea (TREVISAN et al., 2013). Por outro lado, a Ecologia 

Industrial apresenta uma visão otimista, com potencial para reduzir as ações da 

sociedade sobre o ambiente (DEUTZ, 2009). Entretanto, segundo Deutz (2009) 

a Ecologia Industrial apresenta perspectivas emergentes e que necessitam de 

mais aprofundamentos e aproximação com as ciências sociais. 

Em geral, as pesquisas sobre ecologia industrial partem do campo 

técnico e encontram dificuldades de serem implementadas e aceitas porque 

não foram confrontadas com os sistemas sociais que envolvem as 

organizações. Faz-se necessário elevar o aprendizado coletivo e individual 

sobra a Ecologia Industrial, algo semelhante ao que ocorreu há vários anos 

com os diferentes sistemas técnicos produtivos (DAVIS; NIKOLIC; DIJKEMA, 

2010). 

Em estudos realizados no Brasil sobre a ecologia industrial, verificou-se 

que os fatores que dificultam o alcance da potencialidade ambiental, estão à 

falta de continuidade, vontade política, parceria, integração e cooperação entre 
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o setor público e privado, a comunidade, a universidade e os centro de 

pesquisa (FRAGOMENI, 2005) e VEIGA (2007, p.192). 

De acordo com Isenmann (2003), a Ecologia Industrial pode ser 

compreendida, em termos gerais, por meio de cinco características, quais 

sejam: (1) ter a natureza como modelo; (2) buscar a harmonia, o equilíbrio, a 

integração entre os sistemas ecológico e industrial; (3) uma ciência da 

sustentabilidade; (4) produtos, processos e resíduos; (5) a busca pelo 

entrelaçamento se sistemas industriais, em que o resíduo de um processo 

produtivo sirva como matéria prima para a fabricação de outro produto. 
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 Figura 02 – Ecologia Industrial 

 

 

Fonte: www.embalagemsustentável.com.br  

 

A figura 2 acima descreve como a relação de consumo e seu fluxo de 

negócios, podem estar associados ao processo de reciclagem e reuso no 

momento do descarte. 

Muito embora sejam requeridos períodos mais longos para o 

desenvolvimento das principais escalas da ecologia industrial (BONNS; et al., 

2011), ela pode ser uma ferramenta potencial para auxiliar as organizações 

interessadas em obter um desempenho ótimo de sustentabilidade ambiental 

empresarial, por acarretar ações integradas entre indústrias, requerendo o 

planejamento e definição de políticas regionalmente (LIMA, 2008). 

Erkmann (1997) cita que a aplicação da ecologia industrial pode ser 

fonte de vantagem competitiva, permitindo que eventuais resíduos se tornem 

subprodutos comercializáveis dadas a necessidade de aumento de eficiência 

http://www.embalagemsustentável.com.br/
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na utilização de energia e materiais, e de eliminação de perdas, o que ocorre 

no processo de reciclagem de materiais eletrônicos.  

Hoffmann (2003) alerta para o fato de que ao se discutir e analisar a 

ecologia industrial é necessário reconhecer que os sistemas industriais não são 

constituídos apenas por materiais e energia. Deve-se considerar a presença 

importante de indivíduos, organizações, além de aspectos estruturais e 

institucionais no processo. 

Uma das primeiras dúvidas que surgem ao considerarmos a questão 

ambiental do ponto de vista empresarial é o aspecto econômico. Qualquer 

providencia que venha a ser tomada em relação à variável ambiental, traz um 

escopo de que as despesas aumentam, e consequentemente teremos 

acréscimo dos custos do processo produtivo (TINOCO & ROBLES, 2006). 

Algumas empresas têm demonstrado que é possível ganhar dinheiro e 

proteger o meio ambiente, mesmo não sendo essa uma empresa que atua no 

chamado “mercado verde”, desde que as mesmas possuam certa dose de 

criatividade e condições internas que possam transformar as restrições e 

ameaças ambientais em oportunidades de negócio (DONAIRE, 1999:51).  

Na segunda metade do século XX, com o desenvolvimento das ciências 

naturais e sociais, e suas transformações em técnicas, tudo isso agilizado e 

generalizado pelas conquistas da eletrônica e da informática, impõe outros 

surtos de potenciação da força produtiva do trabalho, em todos os setores da 

economia, em âmbito nacional, regional e ainda mundial (ALVES, 2001). 

Para que realize a sua reprodução ampliada, o capital desenvolve-se, 

desdobra-se e articula-se em distintas formas de organização do trabalho e da 

produção. Adquire configurações próprias, particulares e gerais, 

reciprocamente referidas e determinadas, mas cada vez mais sob a influência 

do capital em geral, abstrato e real (IANNI, 1995). Ao mesmo tempo, as 

empresas globais procuram ampliar seus negócios pela lógica da expansão de 

mercado e da redução de custos por economia de escala, na compra de 

insumos e na produção, sendo cada vez mais comum o uso de operações 

concentradas de manufatura (CHRISTOPHER,1997). 
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Segundo Christopher & Braithwaite (1989), há três fatores de pressão 

nos mercados sensíveis ao tempo: (1) redução no ciclo de vida do produto; (2) 

esforço para manter estoques reduzidos; (3) mercados voláteis com base em 

previsões pouco confiáveis. A tendência do capitalismo contemporâneo é 

reduzir o numero e aumentar o porte dos grupos por setor, operando em nível 

de produção global e lutando predominantemente por mercados abertos em 

competição energética. Os lideres de produção global estão reduzidos a 

algumas dezenas, e como evidência dessa concentração, as 100 maiores 

corporações mundiais detêm 35% do estoque global de investimentos diretos e 

80% do fluxo de pagamentos internacionais de royalties e fees (Dupas, 1996). 

 

Figura 03 – Timeline da produção internacional 

 

Figura 

Fonte: www.goglobal.com.br  

 

 

Na figura 3 acima podemos notar a linha do tempo entre quando um 

produto tem seu desenvolvimento iniciado, e as etapas correlatas até o final de 

seu processo. 

O lixo eletrônico, resultado do enorme desenvolvimento da indústria 

eletrônica e dos hábitos de consumo da sociedade moderna, e a fração do lixo 

http://www.goglobal.com.br/
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sólido municipal que vem apresentando o maior crescimento anual na maioria 

dos países (OLIVEIRA, 2012), com volumes estimados da ordem de 20 a 50 

milhões de toneladas, já representando mais de 5% dos resíduos sólidos 

urbanos (UNEP, 2007). Esse lixo eletrônico é chamado muitas vezes de 

“minério urbano”, dada à alta concentração de metais nele presentes e contida 

dentro do ambiente das cidades (NAIA, 2014). A sua reciclagem permite a 

recuperação de uma vasta gama de elementos, o que geralmente ocorre com 

maior eficácia energética, do que nos processos empregados na obtenção 

desses elementos quando presentes nos minérios, tal como são 

disponibilizados pela natureza (PARSONS, 2006).  

Lubnick (2012) destaca que existem até então apenas cinco plantas de 

recuperação de metais plenamente capacitadas no mundo, para processarem 

de forma adequada todos os componentes tóxicos presentes nas placas de 

circuito impresso, considerando os mais diversos aspectos envolvidos, sendo 

nenhuma delas situadas no Brasil.  

Uma cidade de 100.00 habitantes produz anualmente uma quantidade 

estimada de 4 Kg de lixo eletrônico por habitante (WALDMAN, 2007), 

totalizando 400.000 Kg, dos quais apresentam de 3% a 7% de placas de 

circuito impresso (GUO, 2008; ROBINSON, 2009). Considerando que à medida 

que sejam instaladas plantas de recuperação de metais (unidades de 

reciclagem), os equipamentos para trituração e moagem dos resíduos 

eletrônicos poderão ser integralmente aproveitados, uma vez que essas etapas 

fazem parte do sistema de recuperação dos metais, seja por hidrometalurgia, 

piro metalurgia ou biometalurgia (HUANG ET al., 2009). 

Os eletrônicos e sua portabilidade foram um estímulo à criatividade dos 

fabricantes, que ofereceram ao mercado uma grande variedade de produtos 

com designs e características atraentes, sugerindo aplicações até então 

impensadas pelo consumidor (WALSTON, et al., 1963). Assim, constata-se que 

a presença de equipamentos eletrônicos na vida moderna é total e em escala 

mundial, excetuando os países muito pobres, onde o acesso a estes produtos 

ainda fica limitado a uma parcela restrita da população (UNEP, 2009). 
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O aumento da geração de resíduos de produtos pós-consumo 

relacionados na categoria de bens duráveis, onde se destacam os eletros 

eletrônicos, tem sido apontado como uma das consequências da chamada 

obsolescência planejada, que é constatada pela redução dos tempos de vida 

útil dos bens ao longo das ultimas décadas (RODRIGUES, 2012). Isso se deve 

a constante evolução da tecnologia da informação 

Para Prado (2012), Tecnologia de Informação e Comunicação é o 

pavimento da sociedade moderna do século XXI. Nesse contexto ocorreu uma 

revolução na maneira com que os indivíduos vivem com eles mesmos, com os 

outros, e como interagem em sociedade. Um novo modelo de produção e 

consumo se dá hoje em dia pelo menos por três tópicos: conectividade global, 

produção em espaços geográficos distantes da instalação originária e consumo 

grandemente descartável. 

As placas de circuito impresso são parte integrante em quase toda a 

totalidade dos equipamentos eletrônicos, não só sendo empregadas em 

situações muito especiais, de forma que sua presença é generalizada e é onde 

se concentram as características realmente eletrônicas dos produtos (LUDA, 

2011).  

Kasper (2011) em uma pesquisa abrangendo um lote de seis marcas e 

quarenta e dois modelos de telefones celulares dos mais variados anos de 

fabricação encontrou o peso das placas de circuito impresso numa faixa 

compreendida entre 20% e 40% do peso total do aparelho. 
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Figura 04 – Descarte de lixo eletrônico na China 

 

Fonte: www.comarte.upf.br  

 

 Na figura 4 acima podemos notar a quantidade de lixo-eletrônico gerada, 

entre elas, as placas de circuito impresso abaixo mencionadas. 

A reciclagem de placas de circuito impresso descartadas como parte de 

lixo eletrônico representa significativo desafio tecnológico devido serem muito 

diversificadas e complexas em termos dos tipos, tamanhos, formatos, materiais 

e componentes (HUANG et al., 2009). Ao mesmo tempo em que oferecem 

risco ambiental por conta de alguns elementos e substâncias que as compõem, 

as placas de circuitos impresso representam uma classe especial de recursos 

devido ao alto valor de mercado de muitos destes componentes (ZHOU et al., 

2007).  

A recuperação de metais preciosos é um dos maiores geradores de 

lucros para a indústria de reciclagem, destacando que aproximadamente 1/3 

dos metais recuperados é ouro (USGS, 2001). Nos países ricos como o Japão, 

operações de reciclagem de alta tecnologia funcionam bem, com o mínimo de 

impacto ambiental (ANDREOLA et al., 2007). 

Nesse cenário pode-se constatar a relevância que a logística reversa 

assume, entendida como processo de planejamento, implementação e controle 

http://www.comarte.upf.br/
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da eficiência, do custo efetivo do fluxo de matérias primas, estoques em 

processo, produtos acabados e informações relacionadas ao ponto de 

consumo ao ponto de origem com objetivo de reagregar valor ou efetuar o 

descarte adequadamente (ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 1999). 

O reaproveitamento de produtos não é uma novidade nos dias de hoje.  

A reciclagem, o reuso e remanufatura, são processos já realizados. O aumento 

da preocupação com o meio ambiente vem cirando importância na reutilização 

dos materiais. O gerenciamento desse caminho inverso dos materiais é 

chamado de logística reversa (STOCK, 1998, DYCKHOOF et al, 2004). 

Segundo Rogers e Tibbern-Lembke (1999), as atividades da logística reversa 

consistem em coletar os materiais utilizados, danificados ou até rejeitados, 

produtos fora de validade, à embalagem e transporte do ponto do consumidor 

final até o revendedor. 

De Brito e Dekker (2002), enxergam a logística reversa como uma forma 

de obtenção de lucro direta e indiretamente. Levar preocupações ambientais 

em conta nesse processo de pode trazer uma diminuição de custos e melhorias 

ambientais, pois esses sistemas recuperam recursos que de outra maneira não 

seriam utilizados (DOWLATSHSHI, 2000).  

Existem dois canais de distribuição reversos, definidos como pós-venda 

e pós-consumo (LEITE, 2003). No pós-consumo, como destinação final, podem 

ser destinados para os mercados secundários, reforma, desmanche, 

reciclagem dos produtos e de seus componentes ou por último encaminhado 

para disposição final (MASON, 2002). Rosa (2007) aponta que nada menos 

que 1,8 toneladas de materiais diversos são utilizados para se construir um 

único computador. São 240 quilos de combustíveis fósseis, 22 quilos de 

produtos químicos e 1.500 quilos de água. Um computador pode chegar a 

consumir até 10 vezes o seu próprio peso. 
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Figura 05 – Componentes do computador 

 

Metais Ferrosos 32% 

 

Plástico 

 

23% 

               

             Metais Não Ferrosos 

 

18% 

 

Vidro 

 

15% 

 

Placas Eletrônicas 

 

12% 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na figura 5 podemos notar que os metais preciosos representam mais 

de 10% dos componentes totais de um computador, sendo que os seus valores 

comerciais representam um componente importante no estudo da ecologia 

industrial. 

De acordo com Parras e Pires (2003), a cadeia de suprimentos de 

computadores apresenta alguns pontos críticos de gerenciamento que, apesar 

de não serem exclusivos desse tipo de indústria. Acabem por potencializar-se 

pelas constantes inovações inerentes ao segmento. Esses pontos são: curtos 

ciclos de vida; grande número de produtos; grande variabilidade do mercado; 

grande customização de atendimento; muitos canais de fornecimento. A 

rapidez de obsolescência desses materiais aumenta progressivamente e 

muitas vezes os mesmos se tornam ultrapassados antes mesmo de chegarem 
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às mãos do consumidor, o que representa um grande problema para as 

empresas, sociedade e maio ambiente (BORGES, 2007; LEITE 2009). 

 

Figura 06 – Logística Reversa 

 

 

Fonte: www.rsrecicla.com.br 

 

Na figura 6 acima, que mostra o ciclo completo da logística reversa, 

notamos que a preocupação com o meio ambiente é uma forte diferenciação a 

ser observada pelas empresas. Segundo Donaire (1999), a lucratividade e a 

rentabilidade das empresas são completamente influenciadas pela capacidade 

de interagir com as mudanças sociais e políticas ocorridas, pois grande soma 

de recursos financeiros e, até mesmo, institucionais, podem ser comprometidos 

pela não observação desses fatores. A competição global por recursos e a 

concentração da oferta tem vindo a aumentar, o que torna a indústria e a 

sociedade dependentes das importações e vulneráveis a preços elevados, 

volatilidade do mercado e da situação política em alguns países fornecedores. 

Em nenhuma década do século passado, a volatilidade dos preços dos 
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minérios e das commodities agrícolas, alimentares e não alimentares, foi tão 

forte como desde o ano 2000 (Abramovay, 2014). 

Considerando que tais alterações são importantes e inevitáveis para a 

sociedade, não existe outra escolha senão munir-se de recursos para 

satisfazer essas expectativas. Ainda segundo Donaire (1999), as empresas que 

conseguem atender as expectativas da sociedade a cerca do meio ambiente 

acabam conquistando melhor imagem institucional, pois tem vantagem 

estratégica perante outra empresa concorrente que não possui essa 

visibilidade. Para que a empresa se destaque no mercado que tanto tem a 

oferecer, é necessário que esta possua um diferencial, e a adoção de um 

sistema de gestão ambiental pode ser considerada uma vantagem competitiva 

(JABBOUR et al., 2011). 

O marketing verde ou ambiental surge hoje como uma ferramenta de 

monitoramento e apoio, desde o processo de desenvolvimento, produção e 

entrega, até o descarte do produto, procurando atender as necessidades e os 

desejos dos consumidores e apresentando aos seus vários públicos a busca 

pelo lucro com responsabilidade ambiental (MAIA & VIEIRA, 2004). 

A conscientização ambiental, segundo Butzke et al. (2001), pode ser 

definida como a mudança de comportamento, tanto de atividades quanto em 

aspectos de vida, dos indivíduos e da sociedade em ralação ao meio ambiente. 

Possuir consciência ecológica é utilizar os recursos ambientais de forma 

sustentada, consumir o que se pode produzir, sem prejudicar o ambiente para 

as futuras gerações (DIAS, 1994). Por conta das diferentes acepções 

ambientais, a população do Planeta age de acordo com sua própria 

consciência acarretando os problemas ambientais, principalmente climáticos, 

sentidos por todo o mundo. A Terra está doente e, “se deixarmos de cuidar da 

Terra, ela sem dúvida alguma cuidará de si mesma, fazendo com que já não 

sejamos bem-vindos.” (SIRVINSKAS, 2009, p. 07). 

O cidadão consciente está atento em produzir lixo biodegradável e 

colaborar também com a reciclagem de lixo (WALDMAN & SCHNEIDER, 

2002). A consciência ambiental é considerada por Butzke et al. (2001) como o 
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conjunto de conceitos adquiridos pelas pessoas mediante as informações 

percebidas no ambiente.  

De acordo com Garcia et al., (2003) a conscientização das pessoas 

quanto aos problemas ambientais é fator determinante para a sensibilização e, 

conseqüentemente, o comportamento ecológico; já que em nome de 

consumismo, surgem ciclos de substituição de equipamentos cada vez mais 

acelerados e uma relação direta com o aumento da produção do lixo eletrônico 

(ROCHA et al., 2010). 

 

      Figura 07 - Os 7 elementos da consciência ambiental 

 

 

Fonte: www.asetterapias.com.br 

 A figura 7 demonstra as sete etapas de desenvolvimento da consciência 

ambiental necessária tanto a quem produz tanto a quem consome produtos 

industrializados. 

Um produto ecologicamente correto é todo aquele que de forma 

artesanal, manufaturado ou industrializado, seja não poluente, não tóxico e 

completamente benéfico ao meio ambiente e à saúde das pessoas (ARAÚJO, 
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2003). Por outro lado, o consumidor ecologicamente correto tem a atitude de 

selecionar os produtos que compra e usa em casa, dando preferência aos que 

menos contaminam e privilegiando as empresas que investem na preservação 

ambiental (RAPOSO, 2003). 

Tendo informações sobre a consciência ecológica dos consumidores, as 

empresas podem identificar melhor se os cuidados tomados em relação ao 

meio ambiente e a preocupação com a natureza são semelhantes ou se 

diferem das ideias de seus públicos. Esse conhecimento também permite as 

organizações verificar se a oferta de bens e serviços ecologicamente corretos é 

valorizada e se terá condições de ser selecionada para compra (BERTOLINI & 

POSSAMAI, 2006). 

 

RESUMO 

A crescente onda de evolução tecnológica dos componentes eletrônicos 

está gerando uma demasiada obsolescência de produtos eletroeletrônicos. Isso 

está gerando um descarte muitas vezes de forma incorreta e duvidosa, como 

também o consumo excessivo de matéria prima nos moldes como o sistema 

industrial convencional opera. A Ecologia Industrial surge com a premissa 

principal de produzir resíduos “zero”, desafiando o modelo linear de se permear 

as atividades humanas com a biosfera. Esse fenômeno pode gerar vantagem 

competitiva, uma vez que o aumento da eficiência energética, pode contribuir 

para a eliminação de perdas, fazendo com que seja possível otimizar o ganho 

econômico com a proteção do meio ambiente. Produtos ecologicamente 

corretos, e a reciclagem de materiais através da logística reversa, podem 

determinar o bem-estar e a saúde de gerações futuras, e marcar o 

posicionamento dos consumidores em suas múltiplas decisões de compra.  
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2.1  REDES ESTRATÉGICAS 

 

As redes de negócio mostram-se uma importante forma de organização 

das atividades econômicas atuais (SROKA e HITTMÁR, 2013) 

Segundo Hakansson e Snehota (1989), já no final dos anos 1980 as 

redes de fornecedores foram identificadas tanto como orientação estratégica 

quanto como forma organizacional capaz de superar deficiências associadas a 

hierarquias e a mercados. No fenômeno da globalização as redes têm 

desafiado a tendência ocidental de autonomia, dado a crescente formação de 

parcerias entre organizações (PARKER, 1997:425).  

Essas redes foram especialmente desenhadas nos EUA e Europa, 

seguindo predominantemente as teorias de gestão de cadeia de fornecedores 

e de fornecimento enxuto (WOMACK et al., 1990). Os resultados 

transformacionais ocorreram através das mudanças na forma de conduzir o 

negócio e no modo de agir e pensar dos empreendedores e advêm da geração 

e troca de conhecimento entre as organizações, ou seja, são ganhos 

resultantes da aprendizagem entre os gestores, resultando em criação de valor 

(MARCHI, CASSANEGO JR e WITTMANN, 2012). 

No início dos anos 1990, o conceito de cultura ganhou novas 

perspectivas. A globalização econômica fez com que a cultura nacional 

ganhasse maior importância tanto nas organizações, tanto na economia 

(PARKER, 1997). Na abordagem de processo na área de estratégia, dentro 

dos estudos organizacionais, a primeira dominante se baseia na representação 

instrumental e ideológica (SHRIVASTAVA, 1986), onde as decisões são 

tomadas pelo topo da hierarquia, e que seus membros tomas decisões de 

acordo com a maximização de resultados (ANDREWS, 1971). Já na 

abordagem processual é mais realista por reconhecer decisões como um 

resultado de barganhas e negociações entre indivíduos e unidades 

organizacionais que tem percepções conflitantes (PETTIGREW, 1973). 
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É interessante notarmos que no início dos anos 1990, que os 

pesquisadores na área de estratégia ainda não incorporavam o âmbito das 

redes internacionais em suas pesquisas (FARIA, 2003). O senso de 

colaboração acaba resultando às organizações hoje num ambiente altamente 

competitivo, a percepção de que através de relações interorganizacionais, se 

torna possível obter os recursos e competências necessárias à competição 

(EBERS, 1999). Os relacionamentos no que se refere a suas essências, dizem 

respeito à interação entre organizações, e tem como pressuposto a criação de 

valor para as empresas que se comprometem com esse relacionamento 

(CROPPER et al., 2008). 

Verschoore (2003) enriquece essa discussão ao afirmar que à medida 

que as pequenas empresas não conseguem senso competitivo isoladamente, e 

as grandes estruturas não apresentam soluções satisfatórias para lidar com a 

complexidade econômica atual, as redes interorganizacionais ocupam papel 

alternativo com a importância crescente para as atividades produtivas do 

presente, como também do futuro. Para a finalidade de assimilar os benefícios 

da flexibilidade proporcionada pelas redes, a própria empresa teve que se 

transformar em uma rede e dinamizar cada elemento de sua estrutura interna 

(CASTELLS, 1996). 

Para enriquecer o conceito de redes e as razões do crescente interesse 

sobre a temática, é importante notarmos que invariavelmente essas redes são 

organizações que merecem destaque na sociedade em que atuam 

(VENTURINI, 2012). Por outro lado, as organizações utilizam cada vez mais 

uma ampla variedade de estratégias para influenciar as ações empresariais 

(POULOUDI e WHITLEY, 1996).  

Gerenciar as relações entre a organização e seu ambiente e também as 

partes interessadas, significa a própria sobrevivência das organizações 

(BANNER e GABNÉ, 1995). Existe um grande número de estudos sobre os 

benefícios da cooperação interorganizacional (OLIVER e EBERS, 1998). A 

criação de valor pode emergir do ambiente de aprendizagem comum ao 
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ambiente em rede a partir do planejamento colaborativo de ações e atitudes 

(ESTIVALETE, PEDROZO, BEGNIS, 2012). 

No cenário nacional de negócios, com as mudanças provocadas no país 

pela economia global, tem demandado das empresas um grande esforço de 

adaptação, onde ainda existe uma séria de contingências críticas das 

organizações para a formação dos negócios em formato de redes (OLIVER, 

1990). No caso das pequenas e médias empresas a insuficiência de recursos 

financeiros, alem de outros fatores, impedem as mesmas de encararem as 

políticas de inovação somente através de suas competências internas 

(PEREIRA, 2005). 

Existe hoje uma falta maior de estudos sobre problemas e dificuldades 

inerentes ao fracasso ou insucesso dos relacionamentos em rede 

(HAKANSSON e SNEHOTA, 1995). Com isso existem altas taxas desse 

insucesso, sendo que várias empresas são excessivamente otimistas quantos 

aos benefícios da cooperação (SYDOW e MILWARD, 2003). Segundo 

Hakanson e Snehota (1995), a cooperação envolve custos e gera problemas 

que exigem atenção, trazendo certas dificuldades que são o lado oposto dos 

potenciais benefícios que podem oferecer. 

Com esse debate ainda escasso sobre o assunto, os poucos estudos 

acadêmicos a respeito apontam que não há uma perspectiva teórica integrada 

que seja capaz de explicar o fracasso das alianças estratégicas (PARK e 

UNGSON, 2001). Segundo Hakansson e Snehota (1995) se faz emergente a 

investigação desse tema. 
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Figura 08 - Fracasso das redes estratégicas 

 

 

 

A figura 8 demonstra como os fatores de confiança, reputação, 

comprometimento, equidade, eficiência e adaptação podem se negativamente 

trabalhados, influenciar decisivamente para o insucesso das redes interfirmas.  

A cooperação como forma de reduzir custos, num sentido puramente 

econômico segundo Thorelli, 1996; Hennart, 1994; Contractor e Lorange, 2004, 

partem da afirmativa que economizar pode ser o resultado de: economias de 

escala e ou escopo, alcançadas por meio de atividades conjuntas de 

marketing, produção e pesquisa; economia de custos de coordenação dessas 

atividades; economias resultantes de velocidade, efetividade e eficiência na 

maneira de aprender e da simplificação do processo de adquirir e de apropriar-

se de habilidades especiais e economias que podem vir da redução do risco 

pelo compartilhamento do mesmo.  

Já para Lopes e Baldi (2009), as correntes que dominam a formatação 

de redes, como economia dos custos de transação, visão baseada em recursos 

e teoria da contingência, negligenciam a dimensão, poder e as relações 

sociais. Para Castells (1999), redes são como um conjunto de nós 

interconectados, possibilitando que esse conceito seja utilizado em diversas 
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áreas de conhecimento. Embora não seja uma ideia recente, o conceito de 

redes é empregado na teoria organizacional desde o início do século XX 

(NOHRIA e ECCLES, 1992). O Objetivo de se obter soluções coletivas que 

individualmente seriam impossíveis vem recebendo uma maior atenção dos 

estudos e práticas organizacionais nas últimas décadas (OLIVER e EBERS, 

1998). 

As razões de exploração de economias de escala, ter baixo custo de 

entrada em novos mercados, ter baixo custo de entrada em segmentos 

industriais, aprender com os concorrentes, gerenciar a incerteza estratégica, 

gerenciar custos e compartilhar riscos, fazem as premissas para a formação de 

redes (BARNEY e HESTERLY, 1996). Em outra visão menos economicista 

desse processo, Ceglie e Dini (1999) argumentam que o processo de formação 

de rede contempla entre outras coisas, a promoção do empreendimento e a 

motivação dos potenciais participantes, gerando assim a autogestão entre os 

mesmos. 

A grande maioria das relações interorganizacionais entre estranhos 

surge e se inicia através de acordos informais e de pequeno porte, que 

inicialmente demandam pouca confiança, até porque o risco também é 

pequeno (RING E VAN DE VEM, 1994). Ainda segundo esses autores, com o 

passar do tempo se definem regras de eficiência e equidade, o que acaba por 

gerar uma sensação maior de confiança em seus recursos e novas 

expectativas que se estabelecem. Segundo eles, o processo de formação de 

redes envolve quatro processos: (1) negociação de expectativas mútuas: (2) 

compromisso para futura ação; (3) execução dos mesmos e (4) avaliação em 

termos de sua equidade e eficiência. 

Para Jarillo (1993), a constituição de redes estratégicas, estruturadas na 

cooperação, é uma forma efetiva de se reduzir custos de transação, obtendo 

assim vantagens que as organizações integradas teriam dificuldade de 

alcançar. Com relação às expectativas inerentes ao momento de formação das 

redes, elas podem ser diferentes em cada momento do processo de 

cooperação. Essas mudanças podem fazer com que os incentivos de cada 
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empresário sejam modificados nessa relação cooperativa (KHANNA, GULATI e 

NOHRIA, 1998). 

Com relação a diferentes orientações estratégicas entre as firmas que 

constituem as redes, é importante existir uma compreensão de modelos de 

seleção de cada sócio e sua compatibilidade podem realmente realçar o 

desempenho da aliança, e desse modo, aumentar a vantagem competitiva de 

empresas em mercados internacionais (HITT e DANCIN, 1998).  

Após a fase de formação inicial, em que se busca encontrar atores que 

sejam confiáveis e possuam recursos, contemplamos o processo de 

implementação da rede no qual os participantes começar a convergir seus 

processos mentais. Com a distribuição das informações e recursos em prol dos 

objetivos comuns, virá o processo de evolução das redes e sua consequente 

consolidação (PEREIRA, 2005). 

No entendimento de como são estruturados os pequenos e médios 

empreendimentos em redes e suas eventuais diferenças, Human e Provan 

(1997) trazem um questionamento apropriado na compreensão do processo de 

estruturação em redes. Poderia o tamanho das firmas influenciar o resultado 

dessas organizações nas redes? A estrutura tem sido essa variante 

dependente, ou matriz a ser usada para se antever resultados (NOHRIA e 

ECCLES, 1992; COOK, 1977 e WASSERMAN e CALASKIEWICZ, 1994). Uma 

estruturação sólida é fator condicionante de manutenção de uma rede (HUMAN 

e PROVAN, 1997). 

A gestão colaborativa em redes sociais seguirá o fluxo de análise que 

recai sobre as ações individuais dos múltiplos atores em redes que podem até 

serem considerados como seus gestores (HIBBERT, HUXHAM e RING, 2008). 

As relações de poder, ponto de maior divergência entre as correntes 

econômicas e sociológicas é um ponto relevante a ser destacado na análise da 

gestão das redes (HARDIN, 1994).  

Ainda sobre a cooperação, ela é fator imperativo da não possibilidade 

biológica dos seres humanos em atenderem seus desejos e necessidades 
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(BARNARD, 1938). Nesse caso, o conceito mais importante para a gestão das 

redes é a centralidade (KENIS e OELERMANS, 2008). Três conceitos surgem 

desse conceito: avaliação de como a centralidade de um ou mais atores é mais 

integrado do que outro; a correspondência entre dois tipos de nós (indivíduo e 

evento) e o exame das estruturas de centro e periferia de uma rede (EVERETT 

e BORGATTI, 2005). 

Ainda na corrente sociológica, as trocas econômicas devem ser 

contempladas como uma troca social, determinada por normas e valores 

(BARBER, 1995). Assim sendo, podemos entendera cerca da gestão em redes 

econômicas, na qual as redes são consideradas prioritariamente como 

estruturas de governança (VENTURINI, 2012). 

Já em redes econômicas se implica a ideia que a firma se torna incapaz 

de internalizar novas transações de maneira mais eficiente que o mercado, e 

nesse momento a possibilidade de cooperar com outras firmas passa a ser 

uma maneira por meio da qual ela pode superar seus limites (COASE, 1937).  

Para Williamson (1991), uma firma coopera para ir ao mercado quando 

na forma individual ela atingiu seus limites de coordenação e de internalização 

de transações. Esse formato híbrido de governança, sem hierarquia e sem 

mercado, pode ser um formato organizacional para se atingir uma nova 

condição de atuação de mercado. Thorelli (1986) afirmou que a forma híbrida 

passava por um processo cooperativo entre empresas. 

Os sociólogos organizacionais têm observado para a formação de redes 

sob a ótica dos fatores exógenos, como a distribuição de recursos tecnológicos 

ou então a dependência de recursos (GULATI e GARGIULO, 1999). As 

organizações cooperam e criam laços para gerenciar as incertezas do 

ambiente e satisfazer suas necessidades de recursos, construindo alianças 

com empresas que possuam os recursos e capacidades desejadas.  

Os critérios normalmente utilizados para a avaliação do desempenho 

organizacional, entre eles a eficiência produtiva, a lucratividade, o crescimento, 

a estabilidade, a sobrevivência, a qualidade da produção, o volume processado 
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e a troca de pessoal, segundo Haverman (1993). Ebers e Grandori (1999) 

afiram que as redes são sujeitas a evolução dinâmica já que as formas, 

resultados e avaliações dos atores envolvidos mudam ao longo do tempo. 

Nesse sentido, as correntes científicas sobre as redes indicam que as 

organizações que conseguem combinar seus recursos, podem realizar uma 

vantagem superior sobre os seus competidores (DYER e SINGH, 1998). 

Jarillo (1998) afirma que a visão central é o fator determinante para as 

organizações, associarem-se em arranjos cooperativos, sendo essa a 

possibilidade de melhoria de capacidade competitiva em relação aos 

competidores que não fazem parte da rede. Autores como Gulati e Garguilo 

(1997) afirmam que a formação de redes tem como base um processo 

dinâmico que depende de recursos exógenos que acabam por estimular as 

organizações. As dinâmicas exógenas e endógenas podem ter consequências 

interessantes para a vantagem estratégica para de qualquer ator participante 

de uma rede (GULATI, NOHRIA e ZAHEER, 2000). 

Ao fazer referências aos stakeholders, as pesquisas focam em como 

entender a articulação dos gestores no tratamento das partes que tem 

interesse em uma empresa (DONALDSON e PRESTON, 1995). 

Recentemente, os stakeholders vêm influenciando a organização focal 

segundo Frooman (1999), no sentido de influenciar na dissolução das redes na 

visão de seus participantes. Já para Granovetter (1985) diferentes stakeholders 

formam uma rede complexa de interesses em torno da firma e também 

exercem influência para que os seus objetivos sejam conquistados. 

As conclusões da pesquisa de Friedman e Miles (2002) é que os 

stakeholders são importantes para o desenvolvimento no qual as organizações 

e os relacionamentos em rede acontecem. Sob o ponto de vista ao seu 

ambiente de inserção, uma definição mais específica desses agentes se faz 

necessária. Para Freeman (1984), qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar 

ou ser afetado no alcance dos objetivos da empresa, é considerado um 

stakeholder. 
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Para Clarkson (1995), o stakeholder possui de alguma forma, capital 

financeiro ou humano em risco e, assim, tem algo a ganhar ou perder, 

dependendo do comportamento da organização. Ao se modificar a forma de 

concepção de uma empresa, para um direcionamento de rede formada por 

diferentes atores com interesse direto no seu funcionamento, passa-se a 

incorporar um novo dimensionamento de pensamento na gestão dessas 

organizações (DONALDSON e PRESTON, 1995; KATZ e KAHN, 1987). 

Para Clarkson (1995), o propósito econômico e social da corporação é 

criar e distribuir riqueza e valor para todos os seus stakeholders primários, sem 

favorecer um grupo à custa de outros. Riqueza e valor não são definidos 

adequadamente somente em termos de aumento de preço da ação, dividendos 

ou lucros. Assim para Ansoff (1979) a estratégia é vista como um processo 

controlado, consciente e formal de interação entre uma empresa e seu 

ambiente, acompanhado pela alteração dos aspectos dinâmicos internos da 

mesma. 

Nesse ponto se faz necessário avançar também no conceito da 

confiança. Diversos autores têm explorado o papel que desempenha a 

confiança na sociedade, como Coleman, 1990; Fukuyama, 1995; Meyers; 

Davis e Scootman, 1995; Putnam, 1993; Kramer e Tyler, 1996. Nesse aspecto, 

um elemento que tem se mostrado central para compreensão de como as 

empresas atuam, relacionam-se e cooperam entre si, apesar de suas 

diferenças e assimetrias, é a confiança (BESSER; MILLER, 2011; 

SANKOWSKA, 2015). 

Os mais diversos autores sobre o tema, no entanto, divergem com 

relação ao seu conceito. Granovetter (1985) conceitua confiança para entender 

e ilustrar o seu conceito de embeddedness. Já para Nooteboom (1999), a 

confiança em uma rede é definida comio dependência de outra parte em 

condição de risco.  

A confiança sobre o comportamento do outro e confiança na justiça é 

defendida por Ring e Van De Vem (1992). Spekman et.al. (1998) interpreta a 

confiança como pedra fundamental na parceria estratégica; já Gambetta 
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(1988), enseja que a confiança é uma decisão calculada para cooperação com 

outro parceiro específico, baseada em informações, qualidades e contratos 

sociais. 

O oportunismo também é um constructo discutido por diferentes autores. 

Esse é um conceito central para a teoria dos custos de transação 

(WILLIAMSON, 1985). Esse oportunismo no que tange a ludibriar ou enganar 

resume seu conceito. A racionalidade limitada e o oportunismo engajado em 

transações, sejam de empresas ou pessoas, fazem parte do conceito central 

da teoria de Barney e Hesterly (1996). Por laços considerados fortes é onde se 

definem os tempos de um relacionamento, sua intensidade emocional e 

reciprocidades nas relações por elas caracterizado (GRANOVETTER, 1973). 

Para Wildeman (1999), existem alguns fatores importantes para se 

manter uma estratégia de cooperação. Entre elas podemos destacar a 

avaliação, suprimento de informações entre membros, incentivo mútuo e 

continuado interesse de participação. A perda da confiança possibilita a 

imersão de comportamentos oportunistas (KRAMER, 1999; BOON e HOLMES, 

1991; COLEMAN, 1990 e BURT, 1992). 

 

RESUMO 

As redes organizacionais desafiaram a tendência ocidental de autonomia 

a partir do processo de globalização. O aumento da competição demandou que 

as organizações desencadeassem uma aproximação com aquelas que 

pudessem auferir o aumento de valor em suas atividades e consequentemente 

também na percepção de seus clientes. O gerenciamento apropriado entre as 

relações da organização com o seu ambiente significa hoje a própria 

sobrevivência das organizações. Muitas vezes por fatores de acesso a uma 

maior ou uma melhor tecnologia, as redes se formam para garantir que as 

oportunidades de mercado possam ser auferidas entre seus atores. A 

confiança e a cooperação são fatores determinantes para determinar a 

longevidade das redes, e a possibilidade de ganho de vantagem competitiva.    
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 2.3 VANTAGEM COMPETITIVA SUSTENTÁVEL 

 

A idéia da vantagem competitiva pode ser analisada como o objetivo das 

ações organizacionais que pode explicar o sucesso ou o fracasso das mesmas 

na competição internacional, se explicarmos a diversidade entre as empresas, 

e a ótica dos objetivos corporativos (VASCONCELOS e BRITO, 2004). A 

primeira noção tem suas origens na pratica gerencial (SOUTH, 1981), e na 

estratégia empresarial (RUMELT, SCHENDEL e TEECE, 1991). 

As teorias de posicionamento estratégico, afirmam que a vantagem 

competitiva pode derivar não só de recursos específicos, mas também de 

posicionamento mercadológico privilegiado (PORTER, 1979). Em seu período 

inicial, a estratégia estava centrada nas funções de planejar e mobilizar a 

empresa para seu processo de execução. Durante os anos 1980, a abordagem 

da vantagem competitiva se tornou mais popular. A academia também passa a 

se utilizar do conceito. Spencer (1984) analisa a vantagem competitiva a partir 

de políticas de subsídio e restrição de acesso de organizações multinacionais 

Caves (1984) define a noção de vantagem competitiva sob o ângulo da 

organização industrial, enquanto Porter (1985) ao lançar seu segundo livro 

(Competitive Advantage), uma vez que no primeiro e original de Porter (1980) o 

conceito é apresentado de forma secundária. O conceito de cadeia de valor, 

utilizado por Porter (1985), é usado como ferramenta para explicar a geração 

da vantagem competitiva. 

Ghemawat (1986) oferece que as fontes originais da vantagem 

competitiva podem ser encontradas em fatores inerentes à inovação de 

produtos, às capacidades de marketing das empresas, decorrentes dos 

benefícios de tamanho, acesso a recursos, e ao exercício de opções que 

garantem capacidade estratégica. 
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Historicamente e sob a visão da indústria, a organização industrial 

condicionava seu resultado em termos de desempenho, eficiência e 

oportunidades de negócios (BAIN, 1951; CAVES e PORTER, 1977; MASON, 

1939; PORTER, 1980). Já na visão da empresa, a razão para desempenhos 

satisfatórios se alicerça em habilidades, sorte, e compromisso com uma 

posição competitiva favorável (AMIT e SCHOEMAKER, 1993; PENROSE, 

1959; PETERAF, 1993; WERNERFELT, 1984).  

O desempenho de empresas está relacionado ao conceito de vantagem 

competitiva de Barney (1996), e Porter (1980, 1985). Sob um ambiente 

favorável e com lucros superiores que a sua concorrência por um período 

prolongado, Porter (1985), afirmou que uma organização se valeria da 

vantagem competitiva. 

Ao conceito da vantagem competitiva foram também adicionadas novas 

perspectivas econômicas (KRUGMAN, 1991; MARX, 1867; MORCK et al., 

2000), políticas (BARRO, 1991; LARRAIN, 2001), religiosas (WEBER, 1905), 

culturais (DONALDSON, 2001; FRANKE et al., 1991; HOFSTEDE, 1980) e 

institucionais (NORTH, 1990; SNOWDON e VANE, 2002).  

O próprio Porter (1990) definiu que algumas nações seriam mais 

estimulantes para o sucesso de certas indústrias. Embora existam 

controvérsias sobra sua definição, a competitividade das nações compreende 

uma ampla dimensão que envolve variáveis sociais, culturais e econômicas, 

relacionadas à habilidade de um país para criar e manter um ambiente 

favorável à criação de valor por suas empresas (FAGERBERG, 1988; 

KRUGMAN, 1994; PORTER, 1990). 

A vantagem competitiva se torna possível com a influência de todos os 

fatores idiossincráticos da empresa sobre o seu desempenho durante um 

período de tempo, excluindo todos os eventos temporais e eventual erro 

estatístico (RUMELT, SCHENDAL e TEECE, 1994). 

Peteraf (1993) apresenta um modelo que destaca quatro condicionantes 

para a obtenção de vantagem competitiva sustentável. São elas a 
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heterogeneidade de recursos, limites “ex-post” para competição, mobilidade 

imperfeita de recursos e limites “ex-ante” para competição. Essa corrente 

também contribui para a escolha da governança, ou a simples forma de se 

fazer à gestão na rede. Também podemos destacar três modelos de 

governança em rede, que podem gerar modelos híbridos: autogovernação, 

governança com organização líder e governança através de uma organização 

administrativa da rede (PROVAN e KENIS, 2003). 

A vantagem competitiva, quando impossível se torna a outras empresas 

duplicarem os benefícios decorrentes da implementação da estratégia 

correspondente, pode ser definida como vantagem competitiva sustentável 

(BARNEY, 1996). O fato de a vantagem competitiva ser considerada 

sustentável não significa que ela durará para sempre, mas apenas pelo período 

que não puder ser igualada ou superada por ações concorrenciais. 

A ocorrência de rupturas e revoluções na estrutura da indústria, 

ocasionadas por descontinuidades tecnológicas, mudanças de demanda ou 

fatores de produção podem tornar sem valor uma fonte anterior de vantagem 

competitiva (REED e DEFILLIPI, 1990). Alguns tipos de inovações em 

processos podem fornecer bases para uma vantagem competitiva mais 

duradoura, uma vez que se tornam menos sujeitos a observação e imitação 

pelos concorrentes (WINTER, 1987). 

O dinamismo associado à turbulência dos mercados na atualidade 

revela um aumento sem precedentes na competitividade entre as organizações 

que buscam, cada vez mais, a satisfação de seus consumidores e 

consequentemente, a obtenção de uma vantagem competitiva sustentável 

(WEISSENBERGER-EIBL e SCHWENK, 2009). A vantagem competitiva 

sustentável está condicionada a incapacidade de as empresas concorrentes 

obterem resultados semelhantes ao da dada empresa, mesmo com 

implementações estratégicas semelhantes de valor (THERIOU; AGGELIDIS; 

THERIOU, 2009). 

 Segundo Grant (2002) a vantagem competitiva sustentável está muito 

associada à obtenção e retenção de recursos, que podem ser divididos em 
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tangíveis e intangíveis (GRANT, 2002). Os recursos intangíveis por não 

poderem ser facilmente identificados e copiados, segundo Collins (1994) são 

os únicos capazes de gerar uma vantagem competitiva efetiva. Já os recursos 

tangíveis dificilmente serão copiados, dado as suas intrínsecas características 

(WERNERFELT, 1995). 

Os recursos intangíveis são aqueles que se encontram bem enraizados 

na história da empresa, e que se acumularam com o passar do tempo e são 

caracterizados como conhecimentos, confiança recíproca entre seus 

colaboradores e ideias (POPADIUK E RICCIARDI, 2011).  

Para Barney e Arikan (2001), os ativos tangíveis e intangíveis são de 

suma importância para a criação de estratégias que conduzem as firmas à 

vantagem competitiva sustentável. 

No campo da Visão Baseada em Recursos, se analisa o desempenho 

dentro da indústria, onde sugerem que qualquer desempenho superior 

persistentemente vivenciado por uma firma, por definição, irá refletir no 

desempenho não competitivo da outra firma (BARNEY, ARIKAN, 2001; ELG, 

2007; HO, 2009). Porém, os mesmos autores afirmam que certas firmas podem 

obter desempenho superior por sorte ou competência, no que se refere à 

necessidade dos seus consumidores. 

Alguns pontos importantes, pela ótica da teoria dos recursos 

(PENROSE, 1959), deveriam responder situações como: mercados onde a 

diversificação deve ocorrer, firmas com potencial de aquisição, diversificação 

com quais recursos presentes, e novos recursos a serem desenvolvidos pela 

diversificação (WERNERFELT, 1984). 

Seria bastante dificultoso que empresas dentro da mesma indústria, que 

tivessem os mesmos recursos, pudessem apresentar desempenhos diferentes, 

segundo Barney (1991). Uma exceção é apresentada por LIEBERMAN e 

MONTGOMERY (1988): a vantagem do precursor, e assim este, poder exercer 

a vantagem competitiva sustentável.  
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Williamson (1999) aponta de forma crítica, que nem todos os recursos 

podem ser identificados como recursos estratégicos. Barney (1999) assevera 

que os recursos devem ser valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis, e não 

substituíveis. Esses recursos devem permitir à firma o aproveitamento de 

oportunidades ou a neutralização das ameaças ambientais (BARNEY, 1999), 

quando o mesmo se refere à matriz SWOT desenvolvida por Porter (1980, 

1985). 

Podemos citar também o conceito de heterogeneidade (PENROSE, 

1959). Nele a autora afirma que nem todos os recursos estão à disposição de 

todas as firmas. Nesse caso a valoração e raridade podem ser fatores de 

obtenção de vantagem competitiva sustentável, desde que inimitáveis 

(PAPADIUK e RICCIARDI, 2011). 

A criação do conhecimento também pode ser matriz no desenvolvimento 

de vantagem competitiva sustentável, já que esse atributo provê ao homem a 

capacidade de dominar a natureza, transformando-a, e adotando a mesma à 

sua própria necessidade (PINTO, 1974).  

Para Davenport e Prusak (1998) o conhecimento é uma mistura fluída de 

experiência condensada, valores, informação contextual e experimentos de 

“insigths”, que podem se tornar em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais. No ambiente organizacional, a divulgação de alguma 

habilidade técnica reforça o aspecto de socialização de alguma forma de 

conhecimento, assim como interações com cliente ou fornecedores, que podem 

ser parte de um processo infinito de difusão de conhecimentos e 

desenvolvimento de ideias (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). Os mesmos autores 

afirmam que para viabilizar o conhecimento organizacional, o conhecimento 

tácito deve ser socializado com os demais membros da organização, 

propiciando assim um novo ciclo de geração de conhecimento. 

Os objetivos gerais da alta cúpula das empresas determinam uma 

ênfase na melhoria do desempenho organizacional que é o tema central da 

estratégia (VANKATRAMAN e RAMANUJAM, 1986). Contudo, a definição de 

desempenho organizacional é complexo segundo Silva et al., (2005). Por isso 
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muitas das pesquisas em estratégia se apoiam em modelos orientados para 

resultados, sob a ótica financeira que representem a busca pela maximização 

da riqueza para os seus acionistas (COPELAND et al., 1996). 

Mais uma questão associada ao desempenho das organizações é sua 

sustentabilidade, que nada mais é que o grau em que os lucros extraordinários 

se mantêm de forma persistente (VILLALONGA, 2004). O estudo desse tema 

ficou conhecido como a literatura da perspectiva dos lucros extraordinários, que 

demonstrou a possibilidade da persistência dos lucros anormais (SILVA et al., 

2011).  

Outra perspectiva de se olhar para a manutenção de uma vantagem 

sustentável, é sob a ótica das instituições, onde North (1990), explicou o 

distanciamento entre a renda de países ricos e pobres pelo viés da evolução 

das instituições na economia. North (1990) definiu instituições como as 

restrições construídas pelos seres humanos de forma a estruturar as interações 

sociais, econômicas e políticas (GANDRA, 2015).  

Ao aceitar a noção de incerteza, North (1990), tem o interesse de 

mostrar sua rejeição pela escolha racional da economia ortodoxa. Ele 

apresenta dois aspectos inerentes ao comportamento humano, que podem 

interferir no processo de escolha: a motivação e a compreensão do ambiente 

(GANDRA, 2015). 

A história das sociedades se resume, para North, na evolução de suas 

matrizes institucionais e suas decorrentes consequências econômicas, políticas 

e sociais (GALA, 2003). No aspecto formal, os governos agem monopolizando 

a definição e a garantia dos direitos de propriedade, vendendo assim proteção 

e justiça (NORTH e THOMAS, 1973). Como remuneração por esse serviço, os 

governos arrecadam impostos. Essa transação é vantajosa já que o Estado 

possui economias de escala nessas tarefas (FIANI, 2002). 

Em 1990, North introduz o conceito da eficiência adaptativa, onde ocorre 

uma transição de um conceito estático de eficiência, para uma concepção 

dinâmica, ou seja, uma sociedade será mais eficiente quanto maior for sua 
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capacidade de se adaptar a adversidades ao longo do tempo (MORAIS 

JUNIOR, 2000). Isso faz parte das tentativas organizacionais de influenciar o 

movimento dos arranjos institucionais (AZEVEDO, 2009). 

Os agentes de mudança no modelo de North são as organizações. De 

forma geral, as instituições permitem ordenar os pensamentos, expectativas e 

ações impondo forma e consistência nas atividades humanas. A existência de 

regras implica em restrições, mas pode permitir escolhas e ações que 

anteriormente não existiriam (HODGSON, 2006). Sob uma lente mais recente, 

a teoria institucional faz parte de um tripé completado pela visão baseada na 

indústria e pela visão baseada em recursos (PENG, 2002). 

As instituições impactam nos modos de entrada, nas práticas 

organizacionais, nas estratégias globais das empresas e, por consequente, no 

desempenho obtido (ROOT, 1994; KOSTOVA, 1999; BROUTHERS, 2002).  

Por consequente, as instituições deixam de ter um papel secundário e 

assumem um caráter importante na formulação e na implementação da 

estratégia como fonte de vantagem competitiva (INGRAM; SILVERMAN, 2002). 

Para Peng et al. (2008), as características das organizações e suas decisões 

estratégicas são moldadas pelas instituições locais, especialmente em 

ambientes com mutações constantes. 

Compreender melhor as competências de uma empresa podem trazer 

muitos benefícios. Elas combinam conhecimento e habilidades, e isso pode 

resultar em ações produtivas (PRAHALAD e HAMEL, 1990). Esses recursos 

estratégicos fundamentais uma organização adquire com o tempo. Para 

avaliarmos esses recursos, precisamos compreender as percepções gerenciais 

relativos às competências e seus principais aspectos (DUNCAN et al., 1998).  

Alguns estudiosos japoneses na área da gestão do conhecimento 

criticam as práticas de gerenciamento ocidentais, que acabam por ignorar a 

importância dos gerentes de nível médio e também do conhecimento tácito 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1995).  
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Competências que se baseiam na cultura organizacional são menos 

vulneráveis à apropriação por concorrentes. Determinadas competências só 

podem ser conquistadas por grupos e não existem em nível individual (KING et 

al., 2002). Além disso, as percepções dos gerentes intermediários a respeito da 

fixação das competências têm implicações na retenção e absorção do 

conhecimento (SPENDER, 1993). 

Gerentes intermediários são descritos por Floyd e Wooldrigde (1996), 

como reservatórios de capacidade. Muitos artigos científicos recentes discutem 

a importância da administração das competências e do conhecimento 

organizacional para alcançar vantagem competitiva (SHERMAN, 1996; 

STEWART, 1998). As evidências demonstram que uma sintonia fina dos 

gerentes médios com relação às competências está associada a um 

desempenho superior (KING et al., 2002). 

As capacidades da organização e sua habilidade dinâmica em recriar 

competências, a fim de responder as mudanças ambientais, indicam que a 

experiência e a aprendizagem podem ser fontes de vantagem competitiva, a 

despeito da rigidez dos investimentos em ativos e outros elementos que 

definam a trajetória evolutiva da empresa (LIPPARINI, 1998).  

As competências centrais da firma (PRAHALAD e HAMEL, 1990), 

indicam o papel estratégico da gerencia em identificar, cultivar e explorar os 

atributos de preço e desempenho de produtos já disponíveis nos mercados. 

Hall e Soskice (2001) propõem que as decisões de curto e longo prazo 

tomadas pelas empresas, estejam diretamente associadas à infraestrutura 

institucional que suporta as dinâmicas de relacionamento entre os agentes 

econômicos. Portanto, regras informais e entendimentos partilhados são 

elementos importantes do conhecimento comum, cujos resultados em 

circunstâncias formais não seriam possíveis atingir (HALL e SOSKICE, 2001).  

Na opinião de Del Tio (2006), a gestão do conhecimento contribui para o 

envolvimento de todos na organização, unificando suas participações ativas, 

opiniões, potencializando os resultados e a eficácia da organização. 
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A aprendizagem organizacional pode estar associada à criação, 

armazenagem e transferência do conhecimento nas organizações (ARGOTE, 

2007). Mais recentemente, a gestão do conhecimento passou a ser 

incorporada e tratada como um ramo da administração estratégica, baseada 

em recursos, sendo que o conhecimento é compreendido como o principal 

ativo estratégico na formação de uma teoria da firma (GRANT, 1996). A 

vantagem competitiva de organização depende do desenvolvimento e da 

contínua melhoria de suas competências essenciais, construídas por meio do 

uso efetivo e eficiente dos recursos da organização (HITT, CLIFFORD, 1999). 

Os recursos estratégicos podem ser entendidos como elementos 

principais, utilizados nos processos de produção da empresa (TAKAHASHI & 

TAKAHASHI, 2007). Em adição, esses recursos podem ser aplicados pela 

organização em seus níveis técnicos, administrativo, institucional e também 

global (NOBRE et al., 2009). O funcionamento das instituições e das 

organizações depende de hipóteses comportamentais concernentes aos 

indivíduos. Essas hipóteses são cruciais e influenciam as estratégias das 

organizações e sua coordenação (CASTRO, 2004). 

A preservação da posição competitiva alicerçada nas estratégias da 

empresa é assegurada pela capacidade de manutenção da liderança de 

mercado. A capacitação dinâmica citada por Teece (1998) se volta às origens 

schumpetarianas da vantagem competitiva. Schumpeter (1957) fala que a 

inovação gera lucros excepcionais, cuja manutenção e renovação dependem 

da capacidade inovativa no mercado, perpetuando assim sua vantagem 

competitiva. 

Peteraf (1977) estabeleceu quatro condições para a manutenção da 

liderança competitiva: recursos homogêneos, concorrência prévia limitada, 

limites à concorrência “ex post”, e mobilidade imperfeita dos fatores. Como 

podemos ver a consideração da capacidade dinâmica, o subconjunto é 

especialmente importante, pois dá a empresa capacidade eficiente para 

enfrentar as mudanças do meio ambiente (PETERAF, 1997). 
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As organizações estão mudando em todas as direções (DRU e 

LEMBERG, 1977). Peter Drucker (1994) afirma que mais importante do que 

fazer as coisas bem é fazer as coisas certas. As organizações devem se 

preocupar em conquistar a vantagem de ser a primeira (KANTER, 1995). 

Apesar de o termo competitividade fazer parte obrigatória do vocabulário 

contemporâneo das lideranças atuais (SILVA e BATALHA, 1999), temos 

vertentes diferentes com relação ao seu conceito. Para Porter (1986), 

competitividade é a posição ocupada pela empresa, que possibilita às suas 

capacidades proporcionarem e melhor defesa existente das forças 

competitivas. 

A estratégia pode ter múltiplas interpretações e sentidos. Para Ansoff 

(1990), é o fio condutor entre o passado e o presente; para Chandler (1962), é 

algo a vir e serve para determinar os objetivos em longo prazo; para Mintzberg 

(1987), ela necessita de múltiplas abordagens como os cinco Os (plan, ploy, 

pattern, positioning e perspective); para Quinn (1991), é um padrão ou plano 

que integra, de forma coesa, os principais objetivos, políticas e ações de uma 

organização. 

No longo prazo a competitividade resulta da capacidade de formar 

competências que resultem em produtos e serviços que não podem ser 

antecipados (PRAHALAD e HAMEL, 1998). Kotler (1997) classifica as 

estratégias competitivas em estratégias de ataque e de defesa. Esses ataques 

podem ser diretos, de cerco e de flanco, enquanto que os de defesa 

contemplam o contra-ataque, a defesa móvel e a defesa de flanco. Para 

Hammel e Prahalad (1998), a visão estratégica se parece com um farol distante 

que orienta as ações dos líderes organizacionais, para que atinjam seus 

objetivos mais cedo ou mais tarde. 

Bons gerentes encontram maneiras de tornar as organizações bem-

sucedidas. A maneira de se construir isso segundo Bateman e Snell (1998), é 

construir vantagens competitivas em quatro dimensões: competitividade em 

custos; qualidade, velocidade e inovação. A capacidade lógica visa criar valor 

para que as organizações possam prosperar. A chave da vantagem competitiva 
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sustentável está na habilidade organizacional para proteger os seus recursos 

de base (Oliveira, 2004). 

 

RESUMO 

A vantagem competitiva indica quando uma organização conquista um 

posicionamento mercadológico privilegiado. Algumas razões podem ser 

notadas através da inovação, acesso a recursos e a própria capacidade de 

marketing da mesma. Podemos identificar a vantagem competitiva sustentável 

pela incapacidade das empresas concorrentes na obtenção de resultados 

favoráveis semelhantes. Nesse quesito, a obtenção por si só não é suficiente, 

tendo que a organização também que manter os mesmos resultados. Quando 

verificamos esses elementos como competências centrais da firma, tanto em 

seus produtos e serviços, podemos afirmar que ela, atingiu um distanciamento 

competitivo considerável frente aos demais concorrentes.  

 

2.3.1 RECURSOS 

 

Recursos são ativos tangíveis e intangíveis que estejam vinculados de 

forma semi-permanente à empresa (WERNERFELT, 1984). Podemos afirmar 

que a visão da empresa não é verificada por sua atuação do domínio de 

produtos e mercados, mas como um conjunto desses recursos (COLLINS, 

1991). Mathur e Kenyon (1998) afirmam que existem inúmeras versões para o 

conjunto de recursos, se analisarmos o número de autores que pesquisaram 

sobre o assunto. 

O início dos debates sobre competência surgiu com o artigo de 

McClelland em 1973 – Testing for competence rather than intelligence nos 

EUA. Surgia então a diferenciação entre aptidões e habilidades. No final dos 

anos 1980, Prahalad e Hamel deram uma contribuição importante para o 
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conceito de “core competences”. A competitividade de uma organização iria ser 

determinada pela inter-relação entre as competências organizacionais e a 

estratégia competitiva. Dessa maneira o tipo de abordagem dos recursos pode 

fazer com que a formulação da estratégia e a formação de competências 

ocorram em círculos (FLEURY e FLEURY, 2004). 

 

Figura 09 - Estratégias e Competências Essenciais 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na figura 9 podemos identificar a competência firmada nos recursos de 

uma organização, possibilitando através da aprendizagem, a determinação de 

sua estratégia de ação. Esses elementos são inter-relacionados entre si e 

fluem sistematicamente.  

Segundo Barney (1991), os recursos devem exibir as características de 

criação de valor, raridade, ser imperfeitamente imitáveis, e imperfeitamente 

substituíveis. Sob a ótica de Grant (1991), os recursos devem ser duráveis no 

que diz respeito a sua absolescência, não transparentes (difícil imitação), não 

transferíveis, e também não replicáveis através de desenvolvimento interno. No 

aspecto de não-transferibilidade, o autor aponta que a imobilidade geográfica, 
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informação imperfeita, especificidade dos recursos e imobilidade das 

capacitações, dão razão a isso. 

Para Dierickx e Cool (1989), os recursos que geram vantagem 

competitiva sustentável devem ser não comercializáveis (acumulados 

internamente), não imitáveis, e não substituíveis. Esses autores dão ênfase ao 

desenvolvimento interno dos recursos, o qual eles definem por acumulação. 

Esses recursos são designados como ativos invisíveis que exigem um 

processo de acumulação contínuo, consistente, persistente, que não podem 

ser facilmente visualizados para a concorrência (JACOBSON, 1992). 

Peteraff (1993) estabelece que os recursos devam ser superiores em 

relação à concorrência, e ao mesmo tempo fixos, quase fixos e escassos terem 

limitações ex post à competição (imitabilidade imperfeita e substituibilidade 

imperfeita, mobilidade imperfeita dos recursos, e limitações ex ante a 

competição). 

Na mesma direção, Hill e Deeds (1996) afirmam que as barreiras à 

imitação, a mutação das rotinas a inovação proposital e, a impossibilidade de 

comércio nas rotinas mercadológicas, são recursos importantes à vantagem 

competitiva. As barreiras à imitação assentam-se na imobilidade dos recursos. 

O conhecimento como recurso é um fator que pode levar a vantagem 

competitiva sustentável às indústrias de tecnologia de ponta (MASCITELLI, 

1999). O autor estabelece uma discussão entre os conhecimentos: explícito 

(formal, claro e regrado) e tácito (adquirido ao longo da vida). Ele ainda 

recomenda que as empresas alinhem seu comportamento, às condições de 

mudança na área tecnológica. 

Schumpeter (1984) dizia que o impulso fundamental que inicia e mantém 

a máquina capitalista em movimento decorre dos novos bens de consumo, dos 

novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, das novas 

formas de organização industrial que a empresa capitalista cria. Essa sua 

definição publicada em 1942 ainda é insuperável, e mantém conexão com os 

constructos de estratégia empresarial. Schumpeter ainda fala que o processo 
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inovativo, citado em sua primeira versão teórica (1911), requer indivíduos 

especiais, e em outro momento (1942), e organizações. As qualidades 

empresariais citadas por ele são: visão propensão ao risco, capacidade de 

tomada de decisão (futuro obscuro) e talento organizacional. 

Na verificação da importância das capacitações, Penrose (1959), 

observava que não são nunca os recursos (ativos) eles mesmos que são os 

insumos do processo produtivo, mas apenas os serviços que esses recursos 

podem render. Os recursos podem ser definidos independentemente de seu 

uso, enquanto que os serviços não. É largamente em função dessa 

diferenciação (no uso de recursos) que encontramos a fonte da unicidade de 

cada firma individual. As diferentes aplicações dos recursos da firma são fontes 

de seu crescimento (PENROSE, 1959). 

Uma das maneiras para utilizarmos a visão baseada em recursos se 

consiste no modelo VRIS: valioso, raro, imperfeitamente imitáveis, e 

insubstituível. A ciência indica PENROSE (1959) como o precursor desse 

modelo, que analisa a relação de heterogeneidade e a imobilidade dos 

recursos da empresa. A partir desse modelo também se identificou a relação 

entre os recursos valiosos, inimitáveis, raros e organizáveis e a vantagem 

competitiva sustentável. 

O entendimento do ambiente é relevante na reflexão sobre as 

organizações. Conforme Sanderberg (1996), as organizações representam 

processos complexos e socialmente construídos, em que os seus membros 

devem interpretar e significar os ambientes. O ambiente dentro da perspectiva 

chamada de neoinstitucional (SELZNICK, 1955), é gerado a partir de dois tipos 

de recursos: econômicos e institucionais. Os recursos econômicos são 

concretos e os institucionais são nominalistas, o que inclui reputação, 

liderança, prestígio e eficiência. 

A principal diferença ente a abordagem institucional e a perspectiva 

institucional de Selznick são os atores organizacionais que estão envolvidos 

em processos cognitivos de construção da realidade (CLEGG, 1990).  Selznick 

passou em 1948 a tratar a organização como um sistema aberto e ajustável, 
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que reage às influências do ambiente (MOTTA, 2002). Ele estudou a sujeição 

das organizações às pressões e valores oriundos do ambiente, aonde muitas 

vezes, o valor institucional vem a substituir os fatores técnicos na condução 

das ações organizacionais (MENDONÇA E AMANTINO DE ANDRADE, 2002). 

Muitas organizações não se confrontam apenas nas expectativas de 

eficiência do ambiente técnico, mas tem pressões advindas do ambiente 

institucional, sociocultural, fator decisivo na condução de suas atividades 

(SCOTT, 1992). A institucionalização é um processo que acaba ocorrendo 

numa organização ao longo do tempo, que reflete suas particularidades 

históricas, construídas pelas pessoas que ali trabalham, por grupos e pelos 

interesses criados e pela maneira pela qual se relacionam com o ambiente 

(SELZNICK, 1972). 

  

 RESUMO 

A competitividade de uma organização será determinada pela relação 

entre suas competências organizacionais e a estratégia competitiva. Os 

recursos devem criar valor para a firma, serem raros, também ser 

imperfeitamente imitáveis e imperfeitamente substituíveis. Eles também não 

devem ser transferíveis e não devem ser comercializados para a geração de 

vantagem competitiva sustentável. O conhecimento como recurso é um fator 

que pode levar a vantagem competitiva sustentável nas indústrias de 

tecnologia, sendo que os recursos econômicos são concretos e os 

institucionais são nominalistas, o que inclui reputação, liderança, prestígio e 

eficiência. 

 

 

 

 



52 

 

  

 3 - METODOLOGIA 

 

           3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo 

sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da 

organização, das direções a serem percorridas, para se realizar uma pesquisa 

ou um estudo, ou então, para se fazer ciência. 

 

Minayo (2007, p. 44) define metodologia de forma ampla e concomitante 

(...) a) como a discussão sobre o “caminho do pensamento” que o tema ou o 

objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e justificada 

dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser utilizados 

para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a marca 

pessoal e específica do pesquisador é definida na forma de articular teoria, 

métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo 

específico de resposta às indagações específicas. 

 

Nessa investigação será utilizada pesquisa qualitativa que como 

(AUERBACH & SILVERSTEIN, 2003) asseveram, permite entender o 

significado dos eventos, situações e ações em que os indivíduos estão 

envolvidos.  

 

A ação a ser investigada é a formação de redes estratégicas, através de 

um estudo de caso que para Simons, (1996) e Platt, (1992) é o tipo de 

pesquisa qualitativa mais apropriada para se avaliar o fenômeno sob 

investigação. Para Swanborn (2010) outro elemento a caracterizar um caso é 

que o mesmo deva ser contemporâneo – a formação de redes estratégicas. 
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           3.2 ABORDAGEM 

 

O fenômeno a ser estudado é a obtenção de vantagem competitiva 

sustentável, na reciclagem de circuitos eletroeletrônicos no exterior através de 

redes estratégicas (ROSSI, 2015). 

 

O caso pesquisado enfoca competição e a vantagem competitiva 

sustentável é o fenômeno. 

 

Um estudo de caso completo, segundo Yin (2005) é aquele em que os 

limites do caso – isto é, a distinção entre o fenômeno que está sendo estudado 

e seu contexto – recebem uma atenção explícita. Além disso, o estudo de caso 

completo deve demonstrar, de maneira convincente, que o pesquisador 

despendeu esforços exaustivos ao coletar as evidências relevantes. 

 

Para essa pesquisa, foi utilizado o método da pesquisa qualitativa, tipo 

estudo de caso único. Ele representa uma investigação empírica e compreende 

um método abrangente, com a lógica de planejamento, da coleta e da análise 

de dados (YIN, 2001). Creswell (2010), também ressalta que a ênfase da 

abordagem qualitativa está na compreensão, fundamentada basicamente no 

conhecimento tácito, que tem uma forte ligação com a intencionalidade. 

 

Minayo & Minayo-Gómez (2003, p.118) fazem a respeito da investigação 

empírica algumas considerações importantes: 1) Não há nenhum método 

melhor do que o outro, o bom método será sempre aquele capaz de conduzir o 

investigador a alcançar as respostas para suas perguntas, ou seja, desenvolver 

seu objeto, explicá-lo ou compreendê-lo, dependendo de sua proposta 

(adequação do método ao problema de pesquisa); 2) Os números (uma das 

formas explicativas da realidade) são uma linguagem, assim como as 

categorias empíricas na abordagem qualitativa o são e cada abordagem pode 

ter seu espaço específico e adequado; 3) Entendendo que a questão central da 

cientificidade de cada uma delas é de outra ordem [...] a qualidade, tanto 
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quantitativa quanto qualitativa depende da pertinência, relevância e uso 

adequado de todos os instrumentos. 

 

Quanto ao tipo de estudo de caso optou-se pelo intensivo que para 

(SWANBORN, 2010) e (HODGETTS & STOLTE, 2012) permite a investigação 

do fenômeno com poucas pessoas em profundidade. E, quanto ao nível de 

caso, adotou-se o nível micro com mais de um ator envolvido, porque permite 

investigar o fenômeno com pessoas e a relação destas entre si como assevera 

(SWANBORN, 2010). Justifica-se este nível porque a escolha de formação de 

redes estratégicas é um processo social em que a opinião de algumas pessoas 

influi na de outras pessoas (JANSSON, MARELLl, & NORDLUND, 2010; 

KARAALI, GUMUSSOY, & CALISIR, 2011; MERCIER & SPERBER, 2011). 

A empresa a ser investigada é a San Lien Exportadora e Importadora 

Ltda. (São Paulo, Brasil). Ela foi escolhida por ser pioneira e certificada no 

comércio de materiais, considerados lixo tecnológico em seis categorias: 

informática, telefonia, eletroeletrônico, catalisadores, ligas especiais e 

industriais, formando uma rede com as empresas TOTALL METAL 

RECYCLING e CHEMETCO com sedes em Illinois (EUA) e ERN ELEKTRO 

RECYCLING e AURUBIS com sedes em Hamburgo, (Alemanha). Estas 

empresas estão sujeitas às normas ambientais internacionais locais, US 

Environmental Protection Agency nos EUA, e UBA – Umweltbundesamt na 

Alemanha.  

Como amostra, os dados coletados para essa pesquisa foram: notícias 

da mídia impressa e digital, conforme a figura 10, as entrevistas pessoais e 

pela internet, inseridas na figura 11, e outros documentos específicos ao tema 

da pesquisa, conforme a figura 12 abaixo. 
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       Quadro 10: Matérias da mídia impressa e digital 

Data Fonte Título 

07/09 PEGN Lixo tecnológico gera oportunidades 

09/10 Bloomberg Aurubis melts computers 

02/11 CBN Entenda os processos por trás da reciclagem 

de eletrônicos 

11/11 PME Empresário ganha dinheiro com lixo eletrônico 

11/11 E-cycle Placa de circuito eletrônico gera mais de 17 

metais 

10/12 G1 Reciclagem de lixo eletrônico é tendência 

02/13 World Bank No Brasil lixo eletrônico pode gerar empregos 

verdes 

07/13 R7 Brasil não tem estrutura para reciclar lixo 

eletrônico 

09/13 Forbes Na innovative way to recycle eletronics 

11/14 Reuters Global printed circuit boards market 

12/14 Personal 

Tech 

Recycling eletronic waste: excuses dwindle 

12/15 Jornal 

Nacional 

Dentro do lixo eletrônico um desafio proletário 

   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 TÉCNICA DE COLETA 

 

Foram conduzidas entrevistas em profundidade como técnica de coleta. 

Essa técnica é um dos principais instrumentos usados nas pesquisas das 

ciências sociais, desempenhando papel importante nos estudos científicos. 

Segundo Lüdke e André (1986, p. 34), a grande vantagem dessa técnica em 

relação às outras “é que ela permite a captação imediata e corrente da 
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informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os 

mais variados tópicos”.  

De acordo com Moreira (2002, p. 54), a entrevista pode ser definida 

como “uma conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico 

em mente”. As entrevistas são aplicadas para que o pesquisador obtenha 

informações que provavelmente os entrevistados têm. Richardson, 

Dohrenwend e Klein (1965) ainda classificam as entrevistas em: estruturadas, 

não estruturadas ou completamente abertas e semiestruturadas. 

Nesse estudo optamos por entrevistas semiestruturadas, uma vez que 

estas permitem não somente a realização de perguntas que são necessárias à 

pesquisa e não podem ser deixadas de lado, mas também a relativização 

dessas perguntas, dando liberdade ao entrevistado e a possibilidade de surgir 

novos questionamentos não previstos pelo pesquisador, o que poderá 

ocasionar uma melhor compreensão do objeto em questão (Duarte, 2004).  

A representatividade dos entrevistados é abrangente, já que a empresa 

em questão lidera o seu mercado em volume de material exportado, e número 

de clientes, e autorizações/certificações ambientais obtidas. Assim foi escolhida 

a empresa que representa o setor em questão como asseverado por Suri 

(2011). 

 

Critérios para a elaboração dos questionários 

Nessas entrevistas, as questões formuladas tiveram como objetivo, 

avaliar a importância dos mercados emergentes e os resultados obtidos 

através do relacionamento conquistado ao longo do tempo, entre os atores que 

fazem parte da rede estratégica (GULATI, NOHRIA e ZAHEER, 2000). 

De fato, passar do modo narrativo oral ao escrito não significa uma mera 

tradução, antes uma “transformação” (KVALE, 2007) que perdura para além do 

contexto físico e o face-a-face da entrevista. Ao mesmo tempo, as diferenças 

entre o discurso oral e escrito fazem da transcrição um processo 

eminentemente interpretativo (KVALE, 2007). O objetivo primordial da 
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transcrição é o de manter o rigor e a autenticidade sem que a leitura se torne 

demasiado fastidiosa ou complexa, e o de facilitar o acesso ao conteúdo, em 

primeiro lugar, mais do que à forma do discurso (COSTA, 2011). 

A seleção dos entrevistados foi elaborada por critério de suas 

importâncias no gerenciamento dos processos investigados nessa pesquisa. 

Segundo Duarte (2004), a delimitação dos sujeitos a serem entrevistados, 

assim como seu grau de representatividade, constitui um problema a ser 

imediatamente enfrentado, já que se trata do solo sobre o qual grande parte do 

trabalho de campo será assentado. 

 

ENTREVISTAS 

 

 A seguir apresentam-se as pessoas, empresas e cargos entrevistados. 

Como mencionado anteriormente na página 04, os demais quatro 

entrevistados, declinaram que seus nomes, e conteúdos fossem aqui 

divulgados. 

 

                                     Figura 11: Entrevistas Pessoais/Digitais 

Nome Cargo Empresa 

Moisés Fernandes Junior Sócio-Diretor San Lien Importadora e Exportadora 

Joana Sales de Oliveira Sócia-Diretora San Lien Importadora e Exportadora 

Anônimo Ex-Diretor AURUBIS 

                                        

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Critérios para a elaboração do questionário 

 

Nessas entrevistas, as questões formuladas tiveram como objetivo, 

avaliar a importância dos mercados emergentes e os resultados obtidos 

através da cooperação conquistada ao longo do tempo entre os atores que 

fazem parte da rede estratégica, visando alcançar e sustentar vantagens 

competitivas.  

Fontana e Frey (2000) consideram que a entrevista qualitativa é um 

“texto negociado” resultante de um processo interativo e cooperativo que 

envolve tanto o entrevistado como o entrevistador na produção do 

conhecimento. 

 

Entrevista com Moisés Fernandes Júnior, sócio-diretor da San Lien 

Exportadora e Importadora Ltda, realizada em seus escritórios em São 

Paulo, no dia 17/04/16. 

 

Por que você iniciou o processo de internacionalização da sua 

empresa? 

“Bem, já estou no mercado de reciclagem, que antes era chamado de 

sucata há muitos anos. Comprava diversos materiais, como: alumínio, plástico, 

cobre e ligas metálicas por todo o Brasil. Esse era um mercado muito 

concorrido e também muito prostituído. Muitas vezes nós, eu e os demais 

compradores desses materiais, combinávamos um tipo de cartel. Um de nós, 

com tudo já combinado previamente, dava o último lance em muitos leilões, 

especialmente os de centrais telefônicas, que continham muito cobre, e depois 

juntos, todos os compradores íamos a uma churrascaria e fazíamos a divisão 

dos lotes. Eu tinha comigo que precisava achar um novo setor de mercado, 

ainda pouco procurado para explorar. Tinha a intenção de me especializar em 

alguma das atividades da reciclagem, mas sem saber muito em como fazer. 
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Não tinha idéia de que esse mercado fosse crescer tanto e ter um grande fluxo 

mundial de mercadorias. Aqui no Brasil, nós começamos a ter acesso a muito 

material eletrônico para reciclagem, material esse, rico em metais, o que 

começou a atrair compradores diretos e indiretos dos principais centros de 

fundição da Europa e dos EUA. Essas fundições (compradores diretos) e 

empresas de comércio de sucatas (compradores indiretos) necessitavam 

“associar-se” as empresas de reciclagem no Brasil, já que esse tipo de material 

só geraria atração comercial, se isento fosse dos impostos federais e estaduais 

existentes no país, desde que fossem exportados por empresa aqui 

estabelecida. Já nessa época alguns chineses também começaram a visitar o 

Brasil, como urubus a procura de carniça (risos). Eles não falavam a nossa 

língua e vinham sempre com algum parceiro chino que morava no Brasil e 

falava a nossa língua. Eles queriam qualquer tipo de material e não se 

preocupavam se esses materiais estivessem sujos, ou seja, materiais brutos, 

que precisavam de separação entre os mais diversos metais. Eles falavam que 

a China era livre para receber qualquer tipo de material reciclado para ser 

fundido ou desmembrado. Não existia legislação pertinente naquele país, 

segundo eles. Em um determinado dia recebi a visita de uma empresa de 

Tampa nos EUA. Ele queria comprar placas com circuitos eletrônicos (de 

computadores) para envio aos EUA. Comecei a fazer negócios com ele, 

recebia em moeda americana e tinha vantagem com a conversão da moeda. 

Não tínhamos contrato, mal nos conhecíamos, mas sempre tive um espírito 

empreendedor apurado, e comecei a aperceber que isso seria um grande 

negócio para o futuro. Tínhamos uma Lei da Informática aqui no Brasil, onde 

para se tentar trazer tecnologia para a área, o governo determinou que as 

empresas estrangeiras devessem ter como sócias, empresas brasileiras. 

Depois vou me ater mais a esse detalhe. Os nossos materiais (aqui no Brasil) 

continham um teor interessante de riqueza, com quantidades de metais 

preciosos, como ouro, prata e platina, que compensavam os custos internos de 

compra, transporte, manuseio e fretes para outros países. Comecei então a 

comprar esse tipo de material em todo o Brasil. Usei meus conhecimentos 

adquiridos quando trabalhava com sucata em geral, e comecei a direcionar a 
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atenção de outros parceiros em diferentes estados brasileiros, para comprar e 

enviar esse tipo de material para mim. 

Aqui em São Paulo, comecei a comprar material eletrônico de pequenos 

fornecedores, que capturavam alguns quilos por dia, colocavam no porta-malas 

de seus carros ou caminhonetes e me traziam até o depósito, onde recebiam o 

valor de seus produtos em dinheiro, ou seja, a vista. Minha esposa, a Joana, 

que trabalhou muito tempo para a Lorene, empresa muito maior que a minha, 

mas que tem o seu dono na lista dos procurados na Interpol, tinha muito 

conhecimento desse material e uma boa agenda com todos esses pequenos 

fornecedores. Depois ela pode falar mais sobre essa firma e o seu dono. Com 

o passar do tempo, senti que precisava conhecer as instalações desse meu 

comprador americano, para aprender como eram os mecanismos de negócio 

depois da minha mercadoria sair do Brasil. Para onde ia isso tudo? Quem era o 

comprador final? Como esse material era processado?  Decidi então começar a 

aprender a língua inglesa, o que nunca foi o meu forte. Contratei um professor 

de inglês, e começai a ter aulas desse idioma. Resolvi então fazer uma 

primeira viagem ao exterior. Decidi convidar o meu professor de inglês para ser 

meu interprete durante a viagem e comecei a providenciar passaportes e vistos 

para ambos. Isso foi em 2001. Mas aí tivemos uma terrível surpresa com o 

ataque terrorista às torres gêmeas em Nova York. Meu então professor de 

inglês não quis mais fazer a viagem e comecei a procurar um novo interprete 

da língua inglesa. Foi-me apresentada uma pessoa que já tinha bons 

conhecimentos em negócios internacionais, e fiz então essa proposta da 

viagem. Ele me falou que não tinha interesse em ser interprete de viagem, mas 

me falou que poderia me ajudar na formatação dos meus negócios no exterior. 

Fomos aos EUA, em uma viagem muito temerosa, pois o vôo estava 

praticamente vazio, e na chegada nos revistaram de forma muito rude e 

desconfiada. Fomos até o Texas onde existia um comprador que começou a 

me comprar catalisadores, e também a Flórida, onde esse meu comprador 

tinha escritório. Fomos bem recebidos, esse meu novo parceiro de negócios 

tinha fluência no idioma e isso colaborou em firmar um relacionamento 

comercial mais sólido. Tive a sensação que não is ser passado para trás nos 
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meus interesses, em função de não me comunicar em inglês. De volta ao 

Brasil, e por orientação desse consultor de negócios, resolvemos começar 

procurando diretamente as fundições que processam esse material”. 

Você pode me contar como funciona esse processamento? 

“Esse tipo de lixo eletrônico é necessário, assim como outros tipos, de 

sucata, como motores, geradores, etc., na alimentação dos fornos que em altas 

temperaturas, produzem barras de cobre. Essas fundições são poucas hoje no 

mundo, inclusive a Chimecto, fundição americana que era minha compradora 

fechou por questões de ordem ambiental. Existem se não estiver enganado 

cinco fundições no mundo. Uma no Canadá, três na Europa e outra no Japão. 

Enviamos os materiais separados em algumas categorias, depois de limpos de 

outros materiais sem teor de riqueza, como plástico e ferro. Trituramos para 

ganho de produtividade no peso e acomodação nos containers e despachamos 

para o porto de Santos. De lá normalmente são necessários 30 dias para que 

os materiais cheguem até a fundição. A partir daí os materiais são pré-

avaliados e dependendo da cotação dos metais nas bolsas de Londres e Nova 

York, eles podem já ter o seu preço de venda prefixado. A partir daí começa 

um processo longo, em torno de 90 dias, para que o processo produtivo se 

complete. Estava me esquecendo, na fase final de produção, quando os 

lingotes de cobre estão prontos, aí começa o processo de retirada dos metais. 

As barras são imersas em água, e através de um processo de eletrolise, em 

diferentes faixas de amperagem, cada metal começa a se deslocar da barra. 

Esses metais são secos e desidratados, e estão prontos a serem 

comercializados no mercado. A grande questão disso tudo é a parte 

econômica. Geralmente temos que bancar financeiramente essa operação, que 

entre o início do embarque e finalização dos preços ao final do processo, pode 

durar até seis meses. Mas depois posso falar disso mais especificamente”.  

Moisés voltando à questão sobre a decisão de se internacionalizar. 

“Através de alguns contatos meus, conseguimos localizar o Sr. Robert 

Feldman, que era o gerente geral de compras da CHEMECTO, fundição 

americana localizada em Saint Louis no estado do Missouri. O nosso consultor 
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realizou os primeiros contatos com ele, para melhor conhecimento dos preços 

e procedimentos para uma venda direta a fundição dos materiais, assim, não 

necessitando mais de termos alguém intermediando as compras, como essa 

empresa da Flórida. Percebemos que os valores eram interessantes, e 

podíamos ter um ganho bruto de até 20% nesse novo procedimento comercial. 

Agendamos uma visita a Saint Louis, onde visitamos a fundição e negociamos 

as tratativas comerciais de fornecimento. Notei que era grande o interesse do 

Sr. Rob em fazer negócios com o Brasil. Ele nos falou das quantidades de 

material que estavam sendo disponibilizados para reciclagem, baseados em 

um processo grande de substituição de materiais na área eletroeletrônica. Por 

outro lado, ele nos informou também que as nossas mercadorias a princípio 

deveriam ser inspecionadas quando da sua chegada. Perguntamos o porquê e 

fomos informados que o Brasil e outros países latino americanos e outros do 

extremo oriente, costumavam colocar materiais inferiores no fundo dos big 

bags de transporte, e colocar os materiais bons contratados em preço, só na 

parte de cima dos mesmos. Esse conceito de levar vantagem em tudo é um 

mal que nos assola desde os tempos de colonização. Esse problema também 

influenciou o sistema de pagamentos dos compradores estrangeiros. Eles se 

negavam a princípio, a conceder créditos de pagamento das mercadorias 

comercializadas. Suas justificativas eram baseadas no fato de que existiam 

muitos créditos duvidosos de países como o nosso, e que isso só seria 

conquistado com o tempo e o maior conhecimento da relação”.   

Moisés como funciona esse sistema de crédito ou financiamento? 

“A princípio, todas as operações internacionais de venda de lixo 

eletrônico são feitas sem linha de credito. Nós temos que comprar o material no 

mercado interno, proceder com a limpeza, separação e trituração, preparo de 

embarque, fretes e seguros internacionais, e então, aguardar os 90 dias 

mencionados para a apuração final da qualidade e quantidade de metais 

contidos, para então fixar o preço e receber o montante. Se tivermos uma 

idoneidade na qualidade expressa e entregue dos materiais, com o passar do 

tempo acabamos por receber adiantamentos em torno de 30% dos valores 

expressos nas faturas comerciais. Com o passar de dois anos de 
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relacionamento comercial correto e de cargas confiáveis, começamos 

oficialmente a receber 30% do montante das cargas de forma antecipada. 

Depois disso, com a participação efetiva de nosso consultor de negócios, 

começamos a receber percentuais maiores, até atingirmos 100% de 

antecipação de valores, depois de 12 anos de relacionamento comercial com a 

importadora alemã – ERN”. 

Mas continue Moisés falando da sua relação com a empresa 

americana Chemetco. 

“Por orientação de nosso consultor, começamos a desenvolver um 

segundo parceiro comercial no exterior. Segundo ele, uma total dependência 

de um único fornecedor nessa complexidade de negócio, podia nos deixar 

vulneráveis. A Chemetco já enfrentava uma batalha judicial com o governo 

americano de longa data com relação ao meio-ambiente. As instalações da 

fundição eram antigas, e a nova legislação exigia a instalação de novos 

sistemas filtrantes muito caros, o que praticamente inviabilizou a continuidade 

de seus negócios. Decidimos então ir até a Alemanha para encontrarmos um 

segundo parceiro comercial. Visitamos a gigante AURUBIS, que é uma das 

maiores fundições secundárias do mundo. Fomos bem recebidos, mas 

notamos que éramos muito pequenos para convencer a empresa a adotar um 

regime de negócios com a empresa que envolvesse crédito. Ficamos meio que 

mal-acostumados a trabalhar com o capital do comprador, o que venhamos, é 

um excelente negócio. Daí então descobriu uma empresa que gerava material 

de reciclagem exclusivamente para a Aurubis, que se tratava da ERN. Também 

sediada em Hamburgo, a ERN começou a fornecer condições temporalmente 

semelhantes à Chemetco, de adiantamento de valores financeiros. Já temos 

mais de 10 anos de relação comercial com eles e mais de 130 containeres 

enviados. Recentemente a ERN foi comprada pela AURUBIS, o que tirou um 

pouco da pessoalidade do relacionamento, com a criação de regras 

administrativas e financeiras que criaram mais burocracia nos negócios, 

infelizmente”. 
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Fale-me sobre as condições ambientais do seu tipo de negócio. 

“Essa é uma questão que evoluiu muito rapidamente não só no mundo 

como também no Brasil. Antes até particulares ou pequenas empresas 

processavam de forma clandestina seus materiais. Era impressionante, pois 

eles utilizavam soda cáustica e fogo para a retirada do ouro das placas, 

atividades realizadas a beira de rios e riachos. A China também como não tinha 

ainda critérios definido de políticas de meio ambiente e pressão ainda tênue da 

OIC, comprava tudo e de qualquer jeito. Com o passar do tempo e as pressões 

sociais e legislativas, o cenário começou a se alterar. Tivemos que começar a 

buscar certificações como ISO 14.000, não só para atender as exigências dos 

compradores internacionais, bem como para atender aos quesitos das 

empresas que começavam a fornecer ou destinar seus materiais para nós. Vou 

falar disso mais adiante. Só para complementar essa sua indagação, estamos 

ainda vivendo um problema grave com relação às novas exigências ambientais 

mundiais. A Convenção da Basiléia, entre seus mais diferentes escopos de 

abrangência, começou a exigir um certificado especial de envio ou recebimento 

de materiais que poderiam ser considerados tóxicos. Você se lembra daquele 

fato relatado pela imprensa com relação à roupa hospitalar recebida de forma 

clandestina pelo Brasil? Pois é, o problema é que o órgão brasileiro 

correspondente, o IBAMA simplesmente não informou de forma pública a nós 

envolvidos, sobre o prazo de vigência das novas regras promulgadas pela 

convenção. Para resumir a história, tivemos nossas exportações interrompidas 

a partir de novembro de 2014. Procuramos o IBAMA que nos solicitou uma 

série de documentos e exigências que deveriam ser protocoladas por correio, 

imagine você! Estamos ainda aguardando agora o ponto focal da convenção 

mundial na Alemanha, proceder suas verificações para finalmente homologar o 

seu “de acordo” no processo, para então obtermos a licença que agora cobre 

quantidades e períodos de tempo, onde os contratos terão que ser renovados e 

validados”.  
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Pelo que eu entendi você agora tem um novo tipo de cliente no seu 

negócio? 

“Com o passar do tempo e a divulgação do meu negócio em revistas 

feiras, e até em reportagens televisivas que concedi a TV Record, por exemplo, 

os fabricantes de produtos eletroeletrônicos e de Telecom começaram a me 

procurar para negociar a retirada de seus materiais substituídos por garantia, 

ou por erros de conformidade de fabricação. A princípio, essas empresas 

recolhiam seus materiais e me entregavam na empresa sem nenhum custo. 

Como hoje esses fabricantes descobriram que podem com o fornecimento de 

seus materiais valorizarem seus ativos em inventário, eles decidiram negociar 

seus fornecimentos através de contratos licitatórios, onde tenho se ganhar 

disponibilizar caçambas de captação e promover o transporte até a minha 

unidade operacional. Fora tudo isso, tenho ainda que fornecer certificado de 

destinação final dos materiais de seus compradores internacionais. Com isso 

essas empresas não só se protegem dos perigos das leis ambientais, como 

também, se utilizam disso para o prestigio de suas marcas”. 

Como assim? 

 “Empresas como APPLE e a VIVO e outras, hoje dependem muito de 

sua reputação. Você lembra o que aconteceu com a ZARA e a NIKE? Pois é, 

se elas não se cobrirem de todas as salvaguardas de mercado, suas marcas 

tendem a perder valor, o que pode, por exemplo, diminuir a sua força enquanto 

patrocinadores de importantes eventos pelo mundo afora. Acredito que fazendo 

uso de descartes corretos, essas marcas já podem apresentar resultados 

positivos em seus balanços sociais. Você sabe o que é isso? Algumas 

organizações já exigem de seus fornecedores um balanço de suas atividades 

em prol do social. Os dados com reciclagem fazem parte desse relatório, 

mostrando que a empresa é socialmente responsável. Esse é um grau de 

exigência requerido pelas empresas cujo meus clientes são fornecedores. 

Entendeu”? 
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Quais serão os próximos passos de seu movimento de 

internacionalização? 

“Considero que esse mercado irá ter um enxugamento natural tanto de 

materiais como de empresas setoriais. As novas placas eletrônicas já têm 

menor quantidade de metais preciosos. Creio que estamos próximos de um 

certo limite na otimização dos computadores enquanto máquinas. Não sei 

explicar direito, mas esse mercado exigirá empresas mais especializadas em 

cada ramo da reciclagem. Se o consumo começar a apresentar novas 

tendências em suas características, o processo de logística reversa poderá 

crescer com a reutilização de matérias primas existente, ou então com 

limitações quanto à exploração de materiais extraídos da natureza. Tenho que 

continuar consolidando minha posição de mercado, através da manutenção 

dos clientes pequenos, a Joana pode lhe falar sobre isso depois, e de 

fornecedores mundiais que continuem a apoiar o crescimento de seus clientes 

locais. Acho que é isso”! 

 

Resumo 

Nessa entrevista fica evidenciado que o autor demonstrou espírito 

empreendedor ao buscar parceria internacional para melhor posicionar seu 

negócio. Ao mesmo tempo foi de vital importância a construção da confiança 

no relacionamento, o que possibilitou com que as relações se consolidassem, 

fazendo com que os atores líderes da rede, propiciassem condições 

operacionais mais favoráveis a empresa do entrevistado.  

 

Entrevista com Joana Sales de Oliveira, sócia-diretora da San Lien 

Exportadora e Importadora Ltda., realizada em seus escritórios em São 

Paulo, no dia 17/04/16. 
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Fale-me desses pequenos clientes. 

“Acho que esses pequenos clientes são a garantia do nosso negócio. 

Eles são perfeitamente fidelizados, desde que recebam a vista suas vendas. 

Eles também são uma excelente fonte de informação nesse mercado. Eles nos 

posicionam sobre preços e novos fornecedores; também nos falam sobre a 

concorrência e suas práticas de mercado. Não podemos de forma alguma 

desconsiderar esses clientes pequenos em detrimento dos grandes em nosso 

negócio. Os grandes às vezes nos trocam por centavos! Não conseguimos 

desenvolver um grau de pessoalidade com eles, como desenvolvemos com os 

pequenos. Aqui na SAN LIEN eu cuido diretamente deles, enquanto o Moisés 

interage como os clientes maiores”. 

E sobre a parte operacional que você cuida dos materiais 

exportados? 

“Nós recebíamos muitas solicitações para visitas, de empresas que 

sequer conheciam o Brasil, mas que tinham informações sobre a quantidade de 

material que começava a ser substituído, em grande quantidade, decorrente da 

“corrida” por atualização de equipamentos no setor de informática no país. 

Desde então essa é uma atividade importante no nosso negócio. Não podemos 

que materiais considerados tóxicos façam parte dos nossos embarques. 

Qualquer pilha ou conteúdos de mercúrio, não podem ser contidos nos 

materiais. Outra coisa importante é que esses materiais são todos separados 

manualmente. Não existem equipamentos que façam esse processo. Por isso 

precisamos de uma mão de obra confiável e estável, o que é muito difícil no 

Brasil de hoje. Uma vez um fornecedor brasileiro enviou uma pilha de mercúrio 

para a Alemanha solta dentro de um container. A área onde se encontrava a 

porção de material que continha a pilha, no pátio da empresa receptora, teve 

que ser isolado e descontaminado, através do concretamento bruto de uma 

área de 25 metros quadrados. Lá o negócio é sério”! 

Porque vocês promovem a moagem do material processado? 

“Por uma questão de produtividade. As placas inteiras nos fazem perder 

mais de 30% de cubagem nos containeres. Além disso, temos limitação de 
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peso de embarques efetuados para os EUA. Lá o peso de um container não 

pode ultrapassar os 20 mil quilos. Mas para podermos triturar os materiais, 

precisamos contar com a confiança de nossos fornecedores. Após a 

desfragmentação das placas, já não podemos mais classificá-las visualmente. 

Assim sendo temos que garantir que os materiais moídos, são exatamente 

aqueles fixados nas faturas comerciais”. 

Vocês pensam em processar esses materiais um dia aqui no 

Brasil? 

“Não acho isso possível no atual estágio de tecnologia do setor. Os 

metais preciosos só podem ser retirados após o processo de fundição do cobre 

recuperado. Isso exige altos investimentos em infraestrutura de equipamentos 

e outros itens antipoluição. Penso que um dia talvez esse processo seja 

simplificado de alguma forma, o que permita que empresas menores em 

equipamentos menores possam realizar esse procedimento”.  

 

Resumo 

As respostas obtidas nessa entrevista mostraram que a empresa foi 

pioneira no empreendimento das atividades exportadoras desse tipo de 

material, seja pela aquisição de pequenas quantidades no varejo, ou por 

quantidades maiores através de contratos, demonstrando assim que um país 

emergente possui uma grande fonte de materiais que podem gerar economia 

de escala para a rede estratégica.  

 

Entrevista com o ex-diretor executivo da Aurubis na Alemanha, que 

preferiu manter-se anônimo, conduzida por e-mail no dia 19/05/16. 
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Critérios para a elaboração do questionário 

Nessa entrevista, as questões formuladas tiveram como objetivo, avaliar 

a importância dos mercados emergentes e os resultados obtidos através dos 

termos do relacionamento conquistado ao longo do tempo entre os atores que 

fazem parte da rede estratégica.  

Grande parte das pesquisas realizadas por meio da internet ainda são 

levantamentos quantitativos por intermédio de questionários aplicados na web, 

mas o uso na pesquisa qualitativa está em ascensão (FLICK, 2009), visto que 

os avanços tecnológicos na ciência da computação e no armazenamento 

eletrônico aumentaram muito a eficiência da pesquisa e também facilitou seus 

processos (HAIR JR et al., 2005). 

How does Aurubis see the emerging economies today?  

“Although I am not working for Aurubis anymore I knew from the past that 

the emerging countries (like Brasil, Turkey, India, etc.) are really interesting for 

Aurubis. The economics in these countries were growing during the last few 

years and the population in most of the emerging countries is big. This means 

they produce a lot of waste and electronic scrap for which they are able to offer 

solutions”. 

How important are the materials from these markets?  

“I cannot speak about the copper market but the market of electronic 

waste is really interesting due to the large population. The labour costs are low. 

That means the first step (manual dismantling) can be done in these countries. 

Maybe a pre-treatment by a shredder might be senceful but here each country 

has to checked by itself. The interesting materials like circuit boards, copper 

cables, power supplies, harddiscs has to be shredded in Europe and the copper 

with the precious metals has to be refined in a smelter like Aurubis”. 
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Is trust an important factor in the interrelation business between 

Aurubis and its suppliers?  

“Of course, because normally there are no Aurubis employees in the 

emerging countries. That means the materials have to be separated in the right 

way under the local legal laws etc. and the suppliers have to fulfill thee things. 

Trust is also an important issue due to some special payment terms like pre-

financing or prepayment”. 

Are big smelters like Aurubis able to influence the creation or the 

changes on environmental laws?  

“No, I do not think so because compared with other companies in other 

branches they are not so big. But this is my opinion. I do not know the Aurubis 

statement”. 

Can the financial side of the business, such as cash advances, 

import for you to keep this network working?  

“Yes this is a very important issue and I guess when you are not flexible 

due to payment terms it will be very difficult to be an important partner in the 

market of emerging countries. The cash situation becomes more and more 

important in this business”. 

How is the future for the circuit boards recycling business? 

“Similar than today but with much lower precious metal contents. The 

production of circuit boards becomes more and more effective and the costs are 

the most important issue. So the producers are searching for substitutes for 

precious metals to reduce the unit costs. It already happened when you are 

comparing the Au, Ag and Pd content of the old generation motherboards 

(Pentium 1-3) with the new generation of motherboards (Pentium 4). We 

recognize the same tendency with the hard disc boards today”. 
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The network's four legs (smelter, importer, exporter and supplier) 

will remain the same?  

“Maybe the smelters are looking for the direct contact to the exporter. 

That means the importer is not always necessary anymore. This money can be 

saved in the system. It depends on the size of the exporter. Is he large and 

strong enough and fulfilling all legal regulations, etc. than it might be possible. 

But in my point of view the smelter will not have for example 10 small suplliers 

in one country delivering 10 different qualities in one container. For this the 

smelter still need the importer who is building larger lot sizes”. 

 

Resumo 

Nessa entrevista ficou constatado que a oferta de materiais existentes 

nos países em desenvolvimento, propiciou que a rede estratégica se formasse. 

Também ressalta-se nas respostas acima, que a confiança e os volumes 

comercializados, representam os fatores fundamentais para o financiamento 

das operações de compra e o crescimento, manutenção e a consolidação da 

rede estratégica. 

 

Resumo Geral 

As respostas obtidas nessas entrevistas mostraram que a empresa foi 

pioneira no empreendimento das atividades exportadoras desse tipo de 

material e que ao longo do tempo e dos volumes exportados, ela obteve não 

uma ajuda financeira, mas sim o financiamento antecipado em 100% (cem per 

cento) de suas compras por parte dos compradores, a capacidade de obtenção 

de vantagem competitiva, conquistada ao longo do relacionamento dentro da 

rede, principalmente através da confiança demonstrada nas quantidades e na 

qualidade dos itens enviados. As variáveis como volume e confiança geram 

escala na rede inter organizacional pesquisada. 
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3.4 TÉCNICA DE ANÁLISE 

 

Atualmente convivemos permanentemente com grande volume de dados 

colocados à disposição por meio das tecnologias de informação. Verifica-se 

que esses dados necessitam, cada vez mais, de tratamento prático e de bom 

senso que os transformem em informação pertinente (Davis, 1989).  

A análise criteriosa de dados tanto internos como externos à uma 

organização, informações normalmente públicas, torna-se cada vez mais 

necessária (Freitas & Lesca, 1992) em virtude da escassez de tempo, da 

cobrança de agilidade e também pela flexibilidade disponibilizada pelos 

mercados. 

A análise tem como objetivo organizar e sumarizar os dados de forma 

que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais 

amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos (Gil, 1999, p. 168). 

O ciclo de pesquisa, segundo Minayo (1994), compõe-se de três 

momentos: fase exploratória da pesquisa, etapa de trabalho de campo e 

finalmente o tratamento de todo material.  

Como técnica de análise fez-se uso da análise de conteúdo – semântico, 

que se caracteriza por um conjunto de instrumentos metodológicos que se 

aplicam a conteúdos (BARDIN, 1977). Tendo surgido no início do século XX 

nos Estados Unidos para analisar material jornalístico, teve um impulso nos 

anos 1950 quando cientistas começaram a se interessar pelos símbolos 

políticos, tendo se estendido para várias áreas nos anos 1960 (LIMA, 1993). 

Bauer (2002) afirma que a Análise de Conteúdo como sendo uma técnica de 

pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva 

produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao 

seu contexto social. 
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Para validação usou-se a triangulação de dados, que significa o uso de 

três pontos de referência para se verificar a localização de um objeto (Smith et 

al., 1999).  

A validação de conteúdo permite verificar se todas as características 

escolhidas para o constructo são levadas em conta e se refletem um conteúdo 

ou um domínio específico (PETER, 1981). A validação do conteúdo é realizada 

em duas etapas: a geração dos enunciados e o refinamento do instrumento.  

Como afirma Selltiz (1974), apesar da impossibilidade de respostas 

finais, principalmente quando se trata de analisar fenômenos sociais, é 

necessário aperfeiçoar processos que permitam aproximações cada vez mais 

fidedignas com relação ao fenômeno estudado. 

As entrevistas estão referenciadas por artigos publicados na mídia 

nacional e internacional em geral apresentados na figura 12 a seguir, 

mostrando múltiplos relatórios mundiais sobre o tema do lixo eletrônico: 

              

 Figura 12: Relatórios Mundiais – Lixo Eletrônico 

The Global Impact of E-Waste International Labour Organization – 2012 

Responsible E-Waste Management Think Green - 2013 

Matérias Primas Estratégicas - Alemanha BMBF - 2011 

E-Waste Management in Canada Schroeder & Schroeder - 2013 

Recycling – From E-Waste to Resources UNEP - 2009 

Basel Convention UNEP - 2014 

                                             

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise do conteúdo foi uma técnica utilizada para esclarecer esta 

pesquisa e as principais fontes, como documentos, matérias e relatórios 
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inerentes do setor. A análise e tratamento de dados para essa pesquisa estão 

baseados de acordo com Bardin (2004), onde foi realizada uma pré-análise do 

período de reflexão (intuição) e a partir daí sistematizou as idéias dos textos 

colocando-os em ordem, para poder dar início a análise. 

A escolha dos documentos define uma pré-análise (BARDIN, 2004) e 

forma uma coleção de textos representativa de um assunto ou tema 

determinado. Esse contato inicial, com os respectivos documentos, permite 

verificar o teor dos conteúdos e as primeiras impressões e direções para as 

próximas etapas seguindo uma orientação lógica. 

Para Flick (1998), as categorias e subcategorias de análise que 

começam por surgir no trabalho são fundamentais para a boa construção da 

pesquisa qualitativa. A partir daí ocorrem às segundas unidades de contexto 

que servem para codificar as unidades de registro, e associam as mesmas um 

significado preciso, quanto a forma com que as unidades de registro foram 

utilizadas, podendo apresentar dois componentes ou valores de sentidos 

opostos ou não (ambivalência ou confusão), com seu simples apontamento e 

contagem (BARDIN, 2004). 

O tratamento, análise e a interpretação do teor das entrevistas foram 

conduzidas por meio de análise de conteúdo, com realização de pré-análise 

que emergiu pó meio da fragmentação do texto. A seguir esses fragmentos 

foram relacionados com as unidades de texto da fase anterior, seguindo os 

procedimentos apontados por Bardin (2004). Essa técnica visa à superação da 

incerteza e o aprimoramento da leitura, levando o pesquisador à segurança dos 

achados por meio das tendências encontradas. Esse processo se da de forma 

fundamentada e metodológica, permitindo o uso da intuição por meio de busca 

de pistas dentro das estruturas e conteúdos disponibilizados pelos dados 

coletados (BARDIN, 2004, p. 29).  

A análise de conteúdo tem, portanto, duas funções: a heurística, ao 

enriquecer a tentativa exploratória sobre os dados; e a função de administração 

de prova, pela formulação de afirmações provisórias, que poderão se tornar 
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hipóteses a serem validadas por maio de confirmações posteriores (BARDIN, 

2004, p.30). 

As investigações qualitativas, como essa, geralmente se compõem de 

quantidades grandes de materiais, como por exemplo, transcrições de 

entrevistas, notas de campo e outros documentos que caso não sejam bem 

organizados, podem resultar em um trabalho demorado e normalmente difícil. 

Portanto, se faz necessário a utilização de um software próprio para essas 

análises de dados. Para essa pesquisa, o software QSR Nvivo 10 for Windows, 

foi empregado para organizar e analisar os dados de uma forma mais 

operacional, sistemática e efetiva. 

O software QSR Nvivo 10 for Windows é consagrado por ter aplicação 

para a análise de dados em várias áreas, incluindo ciências sociais e ciências 

humanas, entre outras. Não há restrições no programa no que se refere a 

metodologias de investigação e os modos de coleta empregados na pesquisa. 

Este software apresenta várias vantagens, dentre elas, a capacidade de operar 

e agrupar uma diversidade de dados que tenham algo em comum. O 

instrumento é também indicado para elaborar síntese de idéias da coleção dos 

dados de pesquisa, constituindo-se numa ferramenta confiável e precisa. 

Guizzo, 2003 afirma que o software em questão permite que se realizem 

mudanças nos documentos com que se está trabalhando. É possível alterar, 

adicionar, associar e cruzar dados, ou ainda, registrar idéias em forma de 

“memos”. Os dados são originados de documentos textuais e também não 

sistematizados. 

Procedeu-se então a pré-análise utilizando o software QSR Nvivo 10 for 

Windows, identificando pontos importantes para a pesquisa, o que levou a  

“descoberta”  de categorias e subcategorias, que correspondem a variáveis 

cuja força pode ser traduzida com as que ocorrem no texto (BARDIN, 2004). 

Ainda segundo o autor, as categorias de dados podem ser entendidas e 

classificadas através de dois métodos: o dedutivo e o indutivo. Primeiro, essas 

categorias já existem antes mesmo de se definir o corpus da pesquisa, pois 

elas são deduzidas a partir das teorias existentes, que servem como 
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fundamento da pesquisa. Já o método indutivo, constrói as categorias a partir 

do “corpus” da própria pesquisa, por meio de agrupamentos, seguindo as 

regras de similaridade e contratação das unidades de registro. Dessa forma, 

toma-se a direção da pesquisa por categorias emergentes conforme a coleta e 

validação dos dados (BARDIN, 2004, p.119). 

Uma das formas para análise dos dados desta pesquisa é a análise de 

conteúdo por meio de dendogramas. Um dendograma ilustra as informações 

na tabela de amalgamação, na forma de um diagrama de “árvore” (dendro = 

árvore), que é um tipo específico de diagrama ou representação, que organiza 

determinados fatores e variáveis. O dendograma também mostra como os 

argumentos são formados, unindo duas observações individuais ou pareando 

uma observação individual com um agrupamento existente. É possível ver em 

que nível de similaridade os agrupamentos são formados, e a composição dos 

agrupamentos da partição final (GUHA ET AL, 1996). 

Visando aumentar a confiabilidade das informações, fez-se necessário a 

adequação dos dados, descartando aqueles que após verificação, mostraram-

se irrelevantes. 

A grande maioria dos termos que o software QSR NVIVO 11 for 

Windows encontrou na amostra e representou na nuvem de palavras abaixo, 

no idioma inglês, são relevantes para explicar o fenômeno em estudo. Os 

principais termos ganharam maior destaque a partir do centro da árvore como: 

waste, recycling, management, environmental, network, strategic, entre outros, 

como pode ser visto na figura 13 
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                    Figura 13: Nuvem de palavras em inglês por freqüência na amostra 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio do software QSR NVIVO 11 for Windows 

 

O dendograma, figura 14, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “e-waste” que centraliza os estudos centrais dessa pesquisa, em 

forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 
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  Figura 14: Dendograma hierárquico bilateral para p termo “e-waste” 

 

            Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

A figura 14 acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas encontram-se nas figuras 35, 36 e 37. O termo “e-

waste” vem ganhando conotação importante em economias emergentes, 

através de novas técnicas de processamento e processos formais de coleta e 

tratamento, e tem uma relação direta com a destinação final de circuitos 

eletroeletrônicos, produto principal de reciclagem no portfólio da empresa 

estudada.  

 O próximo dendograma representa a organização hierárquica do termo 

“recycling”, que também é uma das palavras-chave desta pesquisa. 
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                       Figura 15: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “recycling” 

 

              Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

 A figura 15, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “recycling” faz parte do objeto desse estudo, destacando-se como 

palavra-chave, principalmente em metais preciosos por economias 

industrializadas. 

 O dendograma, figura 16, a seguir representa a organização hierárquica 

to termo “network”, que é um aspecto importante dessa pesquisa, em forma 

bilateral (que procede e que sucede o termo). 
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                             Figura 16: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “network” 

 

      Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

  

A figura 16, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “network” representa as redes organizacionais, objeto desta 

pesquisa e também das palavras-chave. As redes se demonstram altamente 

organizadas, envolvendo as empresas coletoras, as que comercializam, e as 

fundições recicladoras, que já representam uma rede organizacional 

considerada madura. 

 O dendograma, figura 17, a seguir representa a organização hierárquica 

do termo “competitive” que é um aspecto importante na análise de redes 

estratégicas, em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 
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                 Figura 17: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “competitive” 

 

        Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

   

A figura 17, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37.  O termo “competitive” demonstra como as relações comerciais do negócio 

pesquisado se dão a um nível de competitividade local e internacional, e 

representam um tópico relevante na produção industrial, principalmente no que 

diz respeito as preocupações ambientais.          

 O dendograma, figura 18, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “strategic” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

  

                 Figura 18: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “ strategic” 

 

         Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

A figura 18, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “strategic” demonstra as características estratégicas que envolvem 

o negócio pesquisado em seu âmbito internacional, principalmente no que diz 

respeito aos metais preciosos, tais como: ouro e platina. 

O dendograma, figura 19, a seguir representa a organização hierárquica 

do termo “financial” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 
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                    Figura 19: Dendograma hierárquico lateral para o termo “financial” 

 

        Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

A figura 19, acima, representa a organização hierárquica do termo e 

suas similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 

36 e 37. O termo “financial” contribui para o entendimento de como os 

mecanismos de financiamento sistemático ou não, ocorrem no negócio de 

reciclagem internacional. Esse financiamento se dá em termos de suporte 

técnico e tecnologia, que ficam evidenciados também nesse termo. 

O dendograma, figura 20, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “resources” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 

               Figura 20: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “resources”  

 

        Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 
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  A figura 20, acima, representa a organização hierárquica do termo e 

suas similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 

36 e 37. O termo “resources” contribui tanto para o entendimento de ajuda 

financeira, como para o potencial natural encontrado na natureza.              

O dendograma, figura 21, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “processing” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 

O termo “resources” aqui demonstrado, pode expressar a mensuração dos 

itens contidos nos materiais reciclados, bem como os valores e ou montantes 

financeiros envolvidos no negócio pesquisado. Não fica evidenciado o uso do 

termo com a finalidade de financiamento entre os atores da rede 

organizacional. 

 

                Figura 21: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “processing” 

 

       Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

A figura 21, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “processing” se refere aos métodos de transformação do lixo 

eletrônico em metais preciosos comercializados em bolsa, com principal 

destaque a transformação desse processamento da forma manual, para o 

automatizado. 
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O dendograma, figura 22, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “abroad” em forma bilateral (que precede e que sucede o termo). 

 

                   Figura 22: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “abroad” 

 

       Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da empresa 

 

A figura 22, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “abroad” configura as relações bilaterais entre os atores que fazem 

parte da rede de negócios pesquisada, cabendo destaque a recuperação dos 

metais preciosos nas fundições localizadas nos países desenvolvidos. 

O dendograma, figura 23, a seguir representa a organização hierárquica 

do termo “environment” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 
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               Figura 23: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “environment” 

 

       Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

O dendograma, figura 24, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “smelter” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). O 

termo “environment” demonstra os fatores críticos de meio-ambiente envolvidos 

no negócio pesquisado. A saúde humana e proteção dos recursos ambientais 

fazem com que não se aceite mais os descartes clandestinos e ilegais do lixo 

eletrônico. 

 

           Figura 24: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “smelter” 

 

     Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 



87 

 

  

A figura 24, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “smelter” indica a fundição secundária onde se dá o processo de 

transformação do lixo eletrônico e a obtenção final dos metais preciosos do 

negócio pesquisado. O termo também indica que essas instalações 

representam o chamado state-of-art nas modernas plantas hidro metalúrgicas. 

O dendograma, figura 25, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “emerging” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 

 

                      Figura 25: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “emerging” 

 

          Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

A figura 25, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “emerging” envolve as características tecnológicas e de processos 

existentes no negócio pesquisado, principalmente nas políticas de 

sustentabilidade e das responsabilidades inerentes ao gerenciamento dos 

impactos ambientais existentes. Aqui fica evidenciado a necessidade da 

formação de parcerias no setor, uma vez que não temos no Brasil nenhuma 

fundição de processamento secundário.   
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A grande maioria dos termos que o software QSR NVIVO 11 for 

Windows encontrou na amostra e representou na nuvem de palavras abaixo, 

no idioma português, são relevantes para explicar o fenômeno em estudo. Os 

principais termos ganharam maior destaque a partir do centro da árvore como: 

materiais, negócio, desenvolvimento, brasil e demanda entre outras, como 

pode ser visto na figura 26. 

 

          Figura 26: Nuvem de palavras (em português) por freqüência da amostra 

 
 
  Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio do software QSR NVIVO 11 for Windows 

 

 

O dendograma, figura 27, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “materiais” em forma bilateral (que precede e que sucede o termo). 
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             Figura 27: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “materiais”   

 

   Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

A figura 27, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “materiais” demonstra o modo ilegal como os materiais 

eletroeletrônicos eram processados nos países em desenvolvimento. Ao 

mesmo tempo o mercado nacional passa a exigir de seus compradores, o 

certificado de destinação de seus resíduos. 

O dendograma, figura 28, a seguir representa a organização hierárquica 

do termo “brasil” em forma bilateral (que precede e que sucede o termo).            

 

 



90 

 

  

 

               Figura 28: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “brasil” 

 

  Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

A figura 28, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “brasil” revela a grande oferta de materiais considerados e-waste 

que estão sendo destinados a reciclagem no exterior. Essa oferta se faz a partir 

da Lei da Informática dos anos 80, que atrasou sobremaneira o avanço da 

atualização dos computadores e outros equipamentos. Muitos países se 

mostram interessados em fazer negócio com o Brasil, mas só os países 

desenvolvidos têm a condição de processamento adequado as leis ambientais 

hoje em vigor. 

O dendograma, figura 29, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “metais” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 
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                     Figura 29: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “metais” 

 

       Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 A figura 29, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “metais” demonstra a riqueza de metais considerados preciosos 

contidos nas placas eletroeletrônicas processadas, pela empresa objeto desta 

pesquisa. O uso eficiente desse processo possibilita que esses metais possam 

voltar ao mercado após sua reciclagem.  

 O dendograma, figura 30, a seguir, representa a organização 

hierárquica do termo “processo” em forma bilateral (que procede e que sucede 

o termo). 

 

 

 

 

 



92 

 

  

                 Quadro 30: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “processo” 

 

      Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 A figura 30, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “processo” revela as características operacionais da chamada 

“substituição” de materiais inerentes ao negócio da empresa investigada, e a 

seu grande potencial de substituição de materiais. 

 O dendograma, figura 31, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “internacional” em forma bilateral (que precede e que sucede o 

termo). 
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              Figura 31: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “internacional” 

 

     Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

 A figura 31, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “internacional” demonstra a aplicação da Convenção da Basiléia 

nos chamados resíduos tóxicos, contidos nos mais diversos materiais 

descartados como e-waste pelo mundo. Esse licenciamento já representa uma 

melhora na competitividade à longo prazo entre os atores envolvidos na rede 

estratégica. 

      O dendograma, figura 32, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “estratégia” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo).  
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                            Figura 32: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “estratégia” 

 

              Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

 

 A figura 32, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “estratégia” demonstra a preocupação dos países desenvolvidos 

pela demanda de energia limpa e políticas de sustentabilidade, ao mesmo 

tempo em que a Europa tem como objetivo de dobrar sua produtividade.  

 O dendograma, figura 33, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “demanda” em forma bilateral (que procede e que sucede o termo). 
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                         Figura 33: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “demanda” 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

  

A figura 33, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “demanda” demonstra os volumes de e-waste ofertados a partir 

dos anos 1990 e do fenômeno da globalização, e a demanda de materiais que 

não pode ser atendida ainda pelos fornecedores, compradores e 

processadores desse tipo de material.  

O dendograma, figura 34, a seguir, representa a organização hierárquica 

do termo “desenvolvimento” em forma bilateral (que procede e que sucede o 

termo). 
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                           Figura 34: Dendograma hierárquico bilateral para o termo “desenvolvimento” 

 

                   Fonte: Software QSR NVIVO 11 for Windows considerando os dados da amostra 

A figura 34, acima, mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se nas figuras 35, 36 e 

37. O termo “desenvolvimento” revela o intercâmbio de conhecimentos e 

tecnologias aplicáveis ao negócio da empresa pesquisada. Esse 

desenvolvimento pode significar o surgimento de matérias primas 

economicamente estratégicas. 

 Ao analisar o conteúdo das diversas categorias, por meio dos 

dendogramas, investigou-se as conotações associadas a cada uma delas, e as 

articulações e descontinuidades entre as categorias de informação. Foram 

examinadas as correlações e associações entre as diferentes categorias, 

visando detectar as lógicas de encadeamento emergentes no processo. 

 Essa técnica de análise de conteúdo fez o termo surgir naturalmente 

(categorias emergentes). O termo que não foi apontado na coluna 

ambivalência ou convergência, não emergiu. Portanto ele não foi relevante 
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para a resposta dos entrevistados, visto que os mesmos não citaram os 

termos. 

 As categorias emergentes podem representar dois componentes ou 

valores de sentidos opostos ou não (ambivalência ou confusão), com o seu 

simples apontamento e contagem (BARDIN, 2004). Entre as características 

desejáveis das regras a serem seguidas no agrupamento de elementos que 

formarão as categorias emergentes do trabalho sobre os dados, enunciados 

por Bardin (2011) e que norteiam a fragmentação dos textos (comunicação). 

 A seguir verificamos as categorias emergentes verificadas nos 

dendogramas hierárquicos para cada termo analisado, envolvendo a influência 

das redes estratégicas na reciclagem de lixo eletrônico no exterior, gerando 

vantagem competitiva sustentável. 

 

                        Figura 35: Empresas com mais recursos atraem empresas menores 

 

TERMO 

ANALISADO 

AMBIVALÊNCIA OU 

CONVERGÊNCIA 

(categoria emergente) 

CONFUSÃO 

(divergência de 

idéias) 

e-waste capacity to treat N/E 

recycling not have de capacity N/E 

network highly organized N/E 

competitive are bridging the gap N/E 

financial countries would have to provide N/E 

materiais certificado de destinação final N/E 

internacional melhorar a competitividade N/E 

demanda secundária e reciclagem Não interfere 
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                        Fonte: elaborado pelo autor - N/E igual a Não Encontrado 

 

 Ao verificar a figura acima, podemos notar que as categorias 

emergentes como e-wast, financial e recycling, expressam a tendência de que 

as empresas que possuem maior recurso, acabam por atrair as empresas 

menores, seja por: internacionalidade, capacidade financeira, ou por sua 

condição de implementar redes estratégicas. 

 

                                Figura 36: Redes estratégicas podem gerar mais escala 

TERMO 

ANALISADO 

AMBIVALÊNCIA OU 

CONVERGÊNCIA 

(categoria emergente) 

CONFUSÃO 

(divergência de 

idéias) 

desenvolvimento intercâmbio de conhecimentos N/E 

demanda economicamente estratégica N/E 

estratégia é dobrar a produtividade N/E 

internacional deve-se aproveitar 

oportunidade 

N/E 

processing efficiency in manual 

dismantling 

N/E 

resources back out of e-waste N/E 

financial aid or acess to credit N/E 

competitive can estimulate the 

development 

N/E 

 

   Fonte: elaborado pelo autor - N/E igual a Não Encontrado 

 

 Ao verificar a figura acima, notamos agora que as categorias 

emergentes: financial, estratégia e desenvolvimento, podem definir que a 

formação das redes estratégicas, impulsiona a geração de maior escala, 
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trazendo desenvolvimento, acesso a crédito, e principalmente o fator de 

aumento considerado da produtividade.  

 

            Figura 37: Maior escala gera menos custo e pode levar a vantagem competitiva 

 

TERMO 

ANALISADO 

AMBIVALÊNCIA OU 

CONVERGÊNCIA 

(categoria emergente) 

CONFUSÃO 

(divergência de 

idéias) 

desenvolvimento com maior eficiência N/E 

demanda através de medidas de 

substituição 

N/E 

processo logística reversa poderá 

crescer 

N/E 

internacional com a redução dos custos N/E 

smelters state-of-the-art N/E 

abroad while valuable material is send N/E 

processing labour versus revenues 

investment 

N/E 

network have formed a mature trading N/E 

 

                             Fonte: elaborado pelo autor - N/E igual a Não Encontrado 

  

 Já na figura acima, podemos notar que as categorias emergentes: 

network, processing, smelters, internacional e desenvolvimento, demonstram 

uma tendência de que uma escala maior acaba por gerar um custo menor, e 

por sua vez, criar as condições para a obtenção de vantagem competitiva 

sustentável. 

 A antecipação financeira dos valores referentes as compras dos 

materiais, antes mesmo da sua análise e processamento, o que pode decorrer 
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até 180 dias, revela que a mesma não se trata de financiamento ou de ajuda 

financeira entre os atores da rede, como é descrito na literatura sobre o 

assunto. 

 

VALIDAÇÃO 

 

O interesse pela triangulação para a realização de pesquisas não é um 

fenômeno recente. Desde a concepção da ideia nos anos 50 com os estudos 

na área de psicologia por Campbell & Fiskie (1959) através da ideia de multiple 

operationism, até a sua popularização nos anos 80 (Bazeley, 2002), ainda hoje 

a triangulação é tema de grande debate e discussão.  

A triangulação refere-se ao uso de múltiplos métodos, técnicas de coleta 

ou fontes de dados, na tentativa de superar parcialmente as deficiências que 

decorrem de uma investigação ou de um método. Para alguns pesquisadores, 

esta técnica conduz a um retrato mais consistente e mais objetivo da realidade. 

(Cho & Trent, 2006). 

Um conjunto de diferentes perspectivas metodológicas, aliados a 

materiais empíricos diversificados e à participação de múltiplos investigadores 

num só estudo devem ser vista como um processo que acrescenta rigor, 

riqueza, e profundidade às pesquisas no campo das ciências sociais. O avanço 

da Administração como ciência depende da sua habilidade em encontrar seu(s) 

próprio(s) caminho(s) epistemológico(s). Nesse sentido, a estratégia da 

triangulação surge como uma alternativa que contribui para o encontro com 

esse caminho (AZEVEDO et. al., 2013). 

Segundo Yin (2001, p. 120), a triangulação fundamenta-se na lógica de 

se utilizar várias fontes de evidências. A utilização de várias fontes na coleta de 

dados é uma necessidade e, ao mesmo tempo, um ponto forte muito 

importante para estudos de caso, principalmente. 
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A validação desta pesquisa se deu através de (1) sete entrevistas 

conduzidas com os responsáveis da empresa escolhida, bem como com um 

dos responsáveis pela fundição, onde o material é processado, constituindo 

assim a rede estratégica, descritas na figura 11, (2) mais de 15.000 palavras 

em publicações de mídia impressa e digital, descritas na figura 10, e (6) seis 

publicações e ou relatórios técnicos pertinentes ao tema publicados no Brasil e 

exterior, totalizando mais de 350 páginas, descritas na figura 12. 

A figura 38, abaixo, informa como as validações foram estruturadas 

entre os objetivos específicos da pesquisa com os achados teóricos, as 

entrevistas e as publicações analisadas. 

 

Figura 38 – Triangulação de dados 

 Teorias Entrevistas Publicações 

Empresas com mais recursos atraem empresas menores     X        X         X 

Redes estratégicas geram mais escala     X        X          

Maior escala gera menos custo podendo leva a vantagem competitiva 

sustentável 
    X        X  

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

ACHADOS 

 

Quanto ao objetivo geral deste estudo que é o de investigar como as 

redes estratégicas podem gerar vantagem competitiva sustentável na 

reciclagem de material eletrônico, podemos auferir abaixo alguns dos fatores, 

que foram objeto desta pesquisa, e que evidenciaram a existência desse 

fenômeno:   
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(a) As economias desenvolvidas possuem recursos financeiros, que 

podem propiciar linhas de crédito de compras, e tecnológicos, 

através de fundições secundárias para o processamento desses tipos 

de materiais (placa de circuitos eletrônicos), para liderarem as redes 

inter organizacionais com países em desenvolvimento, que por seu 

lado, possuem uma grande fonte de fornecimento de materiais 

obsoletos, em função de antigas políticas de reserva de mercado, o 

que gera o interesse mútuo nesse tipo de associação, com ligações 

profícuas de longo prazo. 

 

(b)  O financiamento de 100% das operações de compra de materiais 

por parte de fundições, de dá em função da confiança mútua 

construída ao longo do tempo, no que se refere a qualidade dos 

materiais fornecidos, gera vantagem competitiva sustentável aos 

fornecedores da rede, através de um poder maior de compra e oferta 

de melhores preços de compra no mercado, e é adquirida através da 

confiança conquistada por esse último (fornecedor) junto às firmas 

compradoras. 

 

(c) A Convenção da Basiléia, formatada com a finalidade de regular e 

controlar a movimentação de cargas consideradas tóxicas, fortalece 

os vínculos entre os membros das redes inter organizacionais, já que 

ela estabelece os parâmetros e procedimentos de envio e 

recebimento do lixo eletrônico, limitando assim o número de atores 

não qualificados ou não autorizados legalmente, para atuar nesse 

tipo de mercado, gerando assim e pelos fatores citados acima, na 

obtenção de vantagem competitiva sustentável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pergunta formulada: como as redes estratégicas geram vantagem 

competitiva sustentável na reciclagem de material eletrônico, foi respondida 

nos achados desta pesquisa, bem como os objetivos geral e específicos da 

mesma, foram validados. 

 O contínuo desenvolvimento tecnológico e a obsolescência programada 

dos produtos eletroeletrônicos, fez com que crescesse abruptamente a 

quantidade de lixo eletrônico no mundo, chamando a atenção de organizações, 

que através de parcerias inter organizacionais, criaram um negócio ao mesmo 

tempo lucrativo, pele conteúdo encontrado nos materiais (metais preciosos), 

como também alinhado à sustentabilidade do planeta através do processo da 

reciclagem. 

  

A formação das redes estratégicas nesse setor propiciou com que as 

firmas de países desenvolvidos, com acesso a recursos a tecnologia, se 

interessassem na associação com firmas fornecedoras de países em 

desenvolvimento, que tem acesso ao fornecimento desses materiais. Com o 

passar do tempo e a evolução da confiança entre os membros da rede, surgiu 

à oportunidade do financiamento escalonado das atividades de compra por 

parte dos compradores, das atividades de compra dos fornecedores.  

 

O financiamento escalonado de compras possibilitou com que a 

empresa San Lien Exportadora e Importadora Ltda., obtivesse vantagem 

competitiva, já que passou a poder alocar recursos adicionais em melhorias 

tecnológicas e na ampliação de seus mercados. Por outro lado, a consolidação 

das relações entre os membros da rede, facilitou com que essa mesma 

confiança conquistada, pudesse ser expressa nas garantias de manuseio, 

transporte e transformação desse tipo de material de acordo com as exigências 

da Convenção da Basiléia, que regula mundialmente o lixo tóxico. 
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MODELO CONCEITUAL PROPOSTO 

Um modelo é definido como “uma representação da realidade designada 

para mostrar relacionamentos entre vários elementos de um sistema ou 

processo sob investigação” (SCHIFFMAN & KANUK, 2000). 

O modelo abaixo demonstra os parâmetros pesquisados, levando-se em 

conta que uma rede organizacional formada por atores de países ricos, 

detentores de tecnologia e licenciamentos inerentes ao processo de reciclagem 

de lixo eletrônico, e atores de países emergentes, que detêm uma alta 

demanda de materiais, pode gerar vantagem competitiva sustentável, desde 

que observadas às normas ambientais de destinação e manuseio de lixo 

tóxico, e abertura de linhas de crédito, por parte dos líderes da rede (países 

ricos), uma vez demonstrada confiança mútua ao longo do relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

O modelo acima foi construído a partir dos achados revelados nas 

entrevistas, o que demonstra que os objetivos específicos desta pesquisa, 

como o “acesso aos recursos” como sendo um benefício relevante às relações 

inter firmas como revela Human e Provan (1997), e como uma empresa pode  

Países Ricos    Demanda Emergentes      Redes 

Estrate 

    Normas 

   Suporte $   

SFinanciame 

  Vantagem 

Competitiva 

 Sustentável 
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alcançar e sustentar vantagens competitivas através de economia de 

escala, segundo Ebers & Jarrillo (1998).  

Esses estudos devem ser aprofundados uma vez que a instabilidade 

econômica local ou mundial, pode interferir nos fluxos de compra de materiais, 

o que pode acarretar uma diminuição de escala, fator preponderante e 

demandante na atuação das economias desenvolvidas nas redes estratégicas 

de negócios. 

 

A demora e a burocrática adequação dos setores envolvidos dentro da 

formalização e regras institucionalizadas pela Convenção da Basiléia, podem 

também interferir no interesse econômico entre as partes envolvidas, muito 

embora, a criação e fundamentação das regras contidas na convenção, 

certamente influenciaram positivamente para o fortalecimento dessas redes, e 

principalmente na sustentabilidade do planeta.  

 

O tema “Segurança Ambiental” se torna fundamental, porque se 

relaciona diretamente com a gestão de resíduos industriais. Como bem 

sabemos estes resíduos poderão ocasionar alterações no equilíbrio da saúde 

humana e do meio ambiente, pontos da sustentabilidade que faz parte das 

agendas de todos os fóruns ambientais mundiais. 
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ANEXO  

 

CONVENÇÃO SOBRE O CONTROLE DE MOVIMENTOS 
TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SEU 

DEPÓSITO 

 

 

DECRETO Nº 875, DE 19 DE JULHO DE 1993 

 

 

Promulga o texto da 
Convenção sobre o Controle 
de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, em 
Basiléia em 22 de março de 
1989. 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso VIII, da Constituição, e 

 

Considerando que a Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito foi adotada sob a égide da 
Organização das Nações Unidas, em Basiléia, em 22 de março de 1989; 

 

Considerando que a Convenção ora promulgada foi oportunamente submetida a 
apreciação do Congresso Nacional, que a aprovou por meio do Decreto Legislativo Nº 
34, de 16 de junho de 1992; considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta 
de Adesão ao instrumento multilateral em epígrafe em 15 de outubro de 1992, 
passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 30 de dezembro de 1992, na forma do 
seu artigo 25, parágrafo 2º, DECRETA: 
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Art. 1º - A Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços 
de Resíduos Perigosos e seu Depósito, concluída em Basiléia, em 2 de março de 
1989, apensa por cópia a este Decreto, deverá ser comprida tão inteiramente como 
nela se contém ressalvada a declaração de reservas apresentada por ocasião pelo 
depósito do instrumento de adesão junto ao Secretariado-Geral das Nações Unidas e 
adiante transcritas in verbis: 

 

1. Ao aderir à Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimento Transfronteiriços 
de Resíduos Perigosos e seu Depósito, o Governo brasileiro se associa a 
instrumentos que considera positivo, uma vez que estabelece mecanismos 
internacionais de controle desses movimentos - baseado no princípio do 
consentimento prévio e explícita para importação e trânsito de resíduos perigosos - 
procura coibir o tráfego ilícito e prevê a intensificação da cooperação internacional 
para a gestão adequada desses resíduos.  

 

2. O Brasil manifesta, contudo, preocupação ante as deficiências da Convenção. 
Observa, assim, que seu articulado corresponderia melhor aos propósitos anunciados 
no preâmbulo caso apontasse para a solução do problema da crescente geração e 
resíduos perigosos e estabelecesse um controle mais rigoroso dos movimentos de tais 
resíduos. O artigo 4º, parágrafo 8º, e o artigo 11, em particular, contém dispositivos 
excessivamente flexíveis, deixando de configurar um compromisso claro dos Estados 
envolvidos na exportação de resíduos perigosos com a gestão ambientalmente 
saudável desses resíduos.  

 

3. O Brasil considera, portanto, que a convenção de Basiléia constitui apenas um 
primeiro passo no sentido de se alcançarem os objetivos propostos ao iniciar-se o 
processo negociador, a saber: 

 

a) reduzir os movimentos transfronteiriços de resíduos ao mínimo consistente 
com a gestão eficaz e ambientalmente saudável de tais resíduos;  

b) minimizar a quantidade e o conteúdo tóxico dos resíduos perigosos gerados e 
assegurar uma disposição ambientalmente saudável tão próximo quanto 
possível do local de produção; e  

c) assistir os países em desenvolvimento na gestão ambientalmente saudável 
dos resíduos perigosos que produzirem.  

 

4. Quando a questão da abrangência da Convenção, o Brasil reitera seus direitos e 
responsabilidades em todas as áreas sujeitas a sua jurisdição, inclusive no que se 
refere à proteção e à preservação do meio ambiente em seu mar territorial, zona 
econômica exclusiva e plataforma continental." 
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Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 19 de julho de 1993; 172º da Independência e 105º da República.  

 

 

ITAMAR FRANCO 

Luiz Felipe Palmeira Lampreia 

 

 

 

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVENÇÃO DE BASILÉIA SOBRE O 
CONTROLE DE MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO, DE 22/03/1989/MRE. 

 

 

 

 

CONVENÇÃO DE BASILÉIA SOBRE O CONTROLE DE 
MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS 

PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO (ADOTADA em 22 de março de 
1989) 

 

 

 

P R E Â M B U L O 

 



124 

 

  

As partes da presente Convenção,  

Consciente do risco que os resíduos perigosos e outros resíduos e seus movimentos 
transfronteiriços representam para a saúde humana e o meio ambiente,  

 

Atentas à crescente ameaça à saúde humana e no meio ambiente que a maior 
geração, complexidade e movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros 
resíduos representam,  

 

Atentas também ao fato de que a maneira mais eficaz de proteger a saúde humana e 
o meio ambiente dos perigos que esses resíduos representam e a redução no mínimo 
de sua geração em termos de quantidade e/ou potencial de seus físicos,  

 

Convencidas de que os Estados devem tomar medidas necessárias para garantir que 
a administração de resíduos perigosos e outros resíduos, inclusive seu movimento 
transfronteiriço e depósito, seja coerente com a proteção da saúde humana e do meio 
ambiente, independentemente do local de seu depósito,  

 

Observado que os Estados devem assegurar que o gerador cumpra suas tarefas no 
que se refere ao transporte e depósito de resíduos perigosos e outros resíduos numa 
maneira coerente com a proteção do meio ambiente, independentemente do local de 
depósito,  

 

Reconhecendo plenamente que qualquer Estado tem o direito soberano de proibir a 
entrada ou depósito de resíduos perigosos e outros resíduos estrangeiros em seu 
território,  

Reconhecendo também o desejo crescente de proibir movimentos transfronteiriços de 
resíduos perigosos e seu depósito em outros Estados, especialmente nos países em 
desenvolvimento,  

 

Convencidas de que os resíduos perigosos e outros resíduos devem, na medida em 
que seja compatível com uma administração ambientalmente saudável e eficiente, ser 
depositados no Estado no qual foram gerados,  

 

Consciente também de que os movimentos transfronteiriços desses resíduos do 
Estado gerador para qualquer outro Estado devem ser permitidos apenas quando 
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realizados em condições que não ameacem a saúde humana e o meio ambiente, nas 
condições previstas na presente Convenção,  

 

Considerando que um maior controle do movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos e outros resíduos agirá como um estímulo para a administração 
ambientalmente saudável para os mesmos e para a redução do volume deste 
movimento transfronteiriço,  

 

Convencidas de que os Estados devem tomar medidas para estabelecer um 
intercâmbio adequado de informações sobre o movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos e outros resíduos que saem desses Estados ou neles entram e para o 
controle de tais movimentos,  

 

Observando que diversos acordos internacionais e regionais abordaram a questão da 
proteção e preservação do meio ambiente em relação ao trânsito de bens perigosos,  

 

Levando em consideração a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), as Diretrizes e Princípios do Cairo para a 
administração ambientalmente saudável de resíduos perigosos adotados pelo 
Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) por meio da decisão 14/30 de 17 de junho de 1987, as Recomendações do 
Comitê de Peritos das Nações Unidas para o Transporte de Bens Perigosos 
formulados em 1957 e atualizados bienalmente), recomendações, declarações, 
instrumentos e regulamentos pertinentes adotados dentro do sistema das Nações 
Unidas e o trabalho e os estudos desenvolvidos dentro de outra organizações 
internacionais e regionais,  

 

Atentas ao espírito, princípios, objetivos e funções da Carta Mundial da Natureza 
adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas na sua trigésima sétima sessão 
(1982) como a regra de ética para a proteção do meio ambiente humano e a 
preservação dos recursos naturais,  

 

Afirmando que os Estados devem cumprir suas obrigações internacionais no que se 
refere à proteção da  

Saúde humana e proteção e à preservação do meio ambiente e que são responsáveis 
por danos em conformidade com o direito internacional,  
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Reconhecendo que, no caso de uma violação grave dos dispositivos da presente 
Convenção ou de qualquer protocolo da mesma, aplicar-se-ão as normas pertinentes 
do direito internacional dos tratados,  

 

Conscientes da necessidade de continuar o desenvolvimento e a implementação de 
tecnologias ambientalmente racionais, que gerem escassos resíduos, medidas de 
reciclagem e bons sistemas de administração e de manejo, permitam reduzir ao 
mínimo a geração de resíduos perigosos e outros resíduos,  

 

Consciente também da crescente preocupação internacional com a necessidade de 
um controle rigoroso do movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros 
resíduos, bem como com a necessidade de, tanto quanto possível, reduzir este 
movimento a um mínimo,  

 

Preocupadas com o problema no tráfico transfronteiriço ilegal de resíduos perigosos e 
de outros resíduos, 

 

Levando também em consideração que países em desenvolvimento tem uma 
capacidade limitada para administrar resíduos perigosos e outros resíduos,  

 

Reconhecendo que é preciso promover a transferência de tecnologia para a 
administração saudável dos resíduos perigosos e outros resíduos produzidos 
localmente, particularmente para os países em desenvolvimento, de acordo com o 
espírito das Diretrizes do Cairo e da decisão 14/16 do Conselho de Administração do 
PNUMA sobre a promoção da transferência de tecnologia da proteção ambiental,  

 

Reconhecendo também que os resíduos perigosos e outros resíduos devem ser 
transportados de acordo com as convenções e recomendações internacionais 
pertinentes,  

 

Convencidas também de que o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e 
outros resíduos só deve ser permitido quando o transporte e o depósito final desses 
resíduos forem ambientalmente racionais, e  
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Determinadas a proteger, por meio de um controle rigoroso, a saúde humana e o meio 
ambiente contra os efeitos adversos que podem resultar da geração e administração 
de resíduos perigosos e outros resíduos, 

 

Acordaram o seguinte 

 

 

 

ARTIGO 1  

 

ALCANCE DA CONVENÇÃO 

 

1. Serão "resíduos perigosos" para os fins da presente Convenção, os seguintes 
resíduos que sejam objeto de movimentos transfronteiriços: 

 

a) Resíduos que se enquadrem em qualquer categoria no Anexo I, a menos que 
não possuam quaisquer das características descritas no Anexo III; e  

b) Resíduos não cobertos pelo parágrafo (a) mas definidos, ou considerados, 
resíduos perigosos pela legislação interna da parte que seja Estado de 
exportação, de importação ou de trânsito. 

 

2. Os resíduos que se enquadram em qualquer categoria contida no Anexo II e que 
sejam objetos de movimentos transfronteiriços serão considerados "outros resíduos" 
para os fins da presente Convenção. 

 

3. Os resíduos que, por serem radioativos, estiverem sujeitos a outros sistemas 
internacionais de controle, inclusive instrumentos internacionais que se apliquem 
especificamente a materiais radioativos, ficam excluídos no âmbito da presente 
Convenção. 

 

4. Os resíduos derivados de operações normais de um navio, cuja descarga esteja 
coberta por um outro instrumento internacional, ficam excluídos no âmbito da presente 
Convenção. 
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ARTIGO 2  

 

PARA OS FINS DA PRESENTE CONVENÇÃO: 

 

1. Por "Resíduos" se entendem as substâncias ou objetos, cujo depósito se procede, 
se propõe proceder-se, ou se está obrigado a proceder-se em virtude do disposto na 
legislação nacional; 

 

2. Por "Administração" se entende a coleta, transporte e depósito de resíduos 
perigosos e outros resíduos, incluindo a vigilância nos locais de depósitos; 

 

3. Por "Movimento Transfronteiriço" se entende todo movimento de resíduos perigosos 
ou outros resíduos procedentes de uma área sob jurisdição nacional de um Estado 
para ou através de uma área sob jurisdição nacional de outro Estado ou para ou 
através de uma área não incluída na jurisdição nacional de qualquer Estado, desde 
que o movimento afete a pelo menos dois Estados; 

 

4. Por "Depósito" se entende qualquer das operações especificadas no Anexo IV da 
presente Convenção; 

 

5. Por "Local ou Instalação" aprovada se entende um local ou uma instalação para o 
depósito de resíduos perigosos e outros resíduos autorizada ou liberada para operar 
com esta finalidade por uma autoridade competente do Estado no qual o local ou a 
instalação esteja localizada; 

 

6. Por "Autoridade competente" se entende uma autoridade governamental designada 
por uma Parte para ser responsável, dentro das áreas geográficas consideradas 
adequadas pela Parte, para receber qualquer notificação de um movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos, bem como qualquer 
informação relativa ao mesmo, e para dar resposta a tal notificação, como prevê o 
artigo 6º; 

 

7. Por "Ponto focal" se entende a entidade de uma Parte mencionada no artigo 5º, 
responsável por receber e fornecer informações na forma prevista nos artigos 13 a 16; 
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8. Por "Administração ambientalmente saudável de resíduos perigosos ou outros 
resíduos" se entende a tomada de todas as medidas práticas para garantir que os 
resíduos perigosos e outros resíduos sejam administrados de maneira a proteger a 
saúde humana e o meio ambiente de efeitos nocivos que possam ser provocadas por 
estes resíduos; 

 

9. Por "Área sob jurisdição nacional de um Estado" se entende qualquer área terrestre, 
marítima ou aérea dentro da qual um Estado exerça responsabilidade administrativa e 
regulamentadora de acordo com o direito internacional em relação à proteção da 
saúde humana ou do meio ambiente; 

 

10. Por "Estado de exportação" se entende uma Parte a partir da qual se planeja 
iniciar ou se inicia um movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros 
resíduos; 

 

11. Por "Estado de importação" se entende uma Parte para qual se planeja fazer ou se 
faz efetivamente um movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros 
resíduos com a finalidade de ao depositá-los ou de carregá-los antes de depositá-los 
numa área não incluída na jurisdição nacional de qualquer Estado; 

 

12. Por "Estado de trânsito" se entende qualquer Estado, que não seja o Estado de 
exportação e importação, através do qual se planeja fazer ou se faz um movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos; 

 

13. Por "Estados interessados" se entende as Partes que são Estados de exportação 
ou importação, ou Estados de trânsito, quer sejam Partes ou não; 

 

14. Por "Pessoa" se entende qualquer pessoa física ou jurídica; 

 

15. Por "Exportador" se entende qualquer pessoa sob a jurisdição do Estado de 
exportação que providencia a exportação de resíduos perigosos ou outros resíduos; 

 

16. Por "Importador" se entende qualquer pessoa sob a jurisdição do Estado de 
importação que providencia a importação de resíduos perigosos ou outros resíduos; 
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17. Por "Transportador" se entende qualquer pessoa que realiza o transporte de 
resíduos perigosos ou outros resíduos; 

 

18. Por "Gerador" se entende qualquer pessoa cuja atividade produza resíduos 
perigosos ou outros resíduos que sejam objeto de um movimento transfronteiriço ou, 
caso essa pessoa não seja conhecida, a pessoa que possui e/ou controla esses 
resíduos; 

 

19. Por "Encarregado do depósito" se entende qualquer pessoa para a qual resíduos 
perigosos ou outros resíduos são enviados ou que efetua o depósito desses resíduos; 

 

20. Por "Organização da integração política e/ou econômica" se entende uma 
organização constituída por Estados soberanos para a qual seus Estados-membros 
tenham transferido a competência regida pela presente Convenção e que tenha sido 
devidamente autorizada, de acordo com seus procedimentos internos, a assiná-la, 
ratificá-la, aceitá-la, aprová-la, confirmá-la formalmente ou aderir à mesma; 

 

21. Por "Tráfico ilegal" se entende qualquer movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos ou outros resíduos na forma especificada no artigo 9º. 

 

ARTIGO 3  

 

DEFINIÇÕES NACIONAIS DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

 

1. Cada Parte deverá, dentro de um prazo de seis meses a contar da data em que se 
tornar uma Parte da presente Convenção, informar a Secretaria da Convenção a 
respeito dos resíduos, excluídos aqueles relacionados nos Anexos I e II, considerados 
ou definidos como perigosos em sua legislação nacional e a respeito de quaisquer 
requisitos relacionados com os procedimentos adotados para o movimento 
transfronteiriço desses resíduos. 

 

2. Cada Parte deverá subseqüentemente informar à Secretaria a respeito de quaisquer 
mudanças significativas ocorridas na informação prestada em conformidade com o 
parágrafo 1. 
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3. A Secretaria deverá prontamente levar ao conhecimento de todas as Partes as 
informações recebidas de acordo com os parágrafos 1 e 2. 

 

4. As Partes estarão obrigadas a colocar à disposição de seus exportadores a 
informação que lhes seja transmitida pela Secretaria em cumprimento do parágrafo 3. 

 

ARTIGO 4  

 

OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1. As Partes: 

 

a) As Partes que estiverem exercendo o seu direito de proibir a importação de 
resíduos perigosos e outros resíduos para depósito deverão informar às 
outras Partes de sua decisão em conformidade com o que prevê o artigo 13;  

b) As Partes deverão proibir ou não permitir a exportação de resíduos perigosos 
e outros resíduos para as Partes que proibirem a importação desses 
resíduos, quando notificadas como prevê o subparágrafo (a) acima;  

c) As Partes deverão proibir ou não permitir a exportação de resíduos perigosos 
e outros resíduos se o Estado de importação não der consentimento por 
escrito para a importação específica, no caso de o Estado de importação não 
ter proibido a importação desses resíduos. 

 

2. Cada Parte deverá tomar medidas adequadas para: 

 

a) assegurar que a geração de resíduos perigosos e outros resíduos em seu 
território seja reduzida a um mínimo, levando em consideração aspectos 
sociais, tecnológicos e econômicos;  

b) assegurar a disponibilidade de instalações adequadas para o depósito, 
visando a uma administração ambientalmente saudável de resíduos 
perigosos e outros resíduos, as quais deverão se localizar, na medida do 
possível, dentro de seu território, seja qual for o local de depósito;  

c) assegurar que as pessoas envolvidas na administração de resíduos perigosos 
e outros resíduos dentro de seu território tomem as medidas necessárias 
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para evitar a poluição por resíduos perigosos e outros resíduos provocada 
por essa administração e, se tal poluição ocorrer, para minimizar suas 
conseqüências em relação à saúde humana e do meio ambiente;  

d) assegurar que o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros 
resíduos seja reduzido no mínimo compatível com a administração 
ambientalmente saudável e eficiente desses resíduos e que seja efetuado de 
maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos 
que possam resultar desse movimento;   

e) não permitir a exportação de resíduos perigosos e outros resíduos para um 
Estado ou grupo de Estados que pertençam a uma organização de 
integração econômica e/ou política de que sejam Partes países, 
particularmente países em desenvolvimento, cuja legislação tenha proibido 
todas as importações, ou se tiver razões para crer que os resíduos em 
questão não serão administrados de forma ambientalmente saudável, de 
acordo com critérios a serem decididos pelas partes em sua primeira reunião;  

f) exigir que informações sobre qualquer movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos e outros resíduos proposto sejam fornecidas aos Estados 
interessados, de acordo com o Anexo V-A, no sentido de definir claramente 
os efeitos desse movimento sobre a saúde humana e o meio ambiente;  

g) impedir a importação de resíduos perigosos e outros resíduos se tiver razões 
para crer que os resíduos em questão não serão administrados de forma 
ambientalmente saudável;  

h) cooperar com outras Partes e organizações interessadas em atividades, 
diretamente e através do Secretariado, inclusive divulgando informações 
sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduos, 
com o objetivo de aprimorar a administração ambientalmente saudável 
desses resíduos e impedir o tráfico ilegal; 

3. As Partes consideram que o tráfico ilegal de resíduos perigosos e outros resíduos é 
uma atividade criminosa. 

 

4. Cada parte deverá tomar medidas legais, administrativas ou de outra natureza para 
implementar e fazer vigorar os dispositivos da presente Convenção, inclusive medidas 
para impedir e punir condutas que representem violação da presente Convenção. 

 

5. Nenhuma Parte permitirá que resíduos perigosos ou outros resíduos sejam 
exportados para um Estado que não seja Parte, ou importados de um Estado que não 
seja Parte. 
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6. As Partes acordam que não permitirão a exportação de resíduos perigosos e outros 
resíduos dentro da área ao sul dos 60 graus de latitude sul, estejam ou não esses 
resíduos sujeitos no movimento transfronteiriço. 

 

7. Além disso cada Parte deverá: 

 

a) proibir todas as pessoas sob sua jurisdição nacional de transportarem ou 
depositarem resíduos perigosos e outros resíduos, a não ser que essas 
pessoas estejam autorizadas ou tenham permissão de realizar esse tipo de 
operações;  

b) exigir que os resíduos perigosos e outros resíduos a serem objeto de um 
movimento transfronteiriço sejam embalados, etiquetados e transportados em 
conformidade com normas e padrões internacionais aceitos e reconhecidos 
de forma geral no campo da embalagem, etiquetagem e transporte, e que 
sejam levadas em consideração práticas pertinentes internacionalmente 
reconhecidas;  

c) exigir que os resíduos perigosos e outros resíduos se façam acompanhar de 
um documento de movimento desde o ponto no qual tenha início um 
movimento transfronteiriço até o ponto de depósito. 

 

8. Cada Parte deverá exigir que os resíduos perigosos e outros resíduos a serem 
exportados sejam administrados de forma ambientalmente saudável no Estado de 
importação ou em qualquer outro lugar. Diretrizes técnicas a serem adotadas para 
administração ambientalmente saudável dos resíduos cobertos pela presente 
Convenção serão acordadas pelas Partes em sua primeira reunião. 

 

9. As Partes deverão tomar medidas adequadas no sentido de garantir que o 
movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduos só seja permitido 
se: 

 

a) O Estado de exportação não tiver capacidade técnica e as instalações 
necessárias, capacidade ou locais de depósito adequados para depositar os 
resíduos em questão de forma ambientalmente saudável e eficiente; ou  

b) os resíduos em questão forem necessários como matéria-prima para as 
indústrias de reciclagem ou recuperação no Estado de importação; ou  

c) O movimento transfronteiriço em questão estiver de acordo com outros 
critérios a serem acordados pelas Partes, desde que esses critérios não 
divirjam dos objetivos da presente Convenção. 
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10. A obrigação estipulada pela presente Convenção em relação aos Estados no quais 
são gerados resíduos perigosos e outros resíduos, de exigir que esses resíduos sejam 
administrados de forma ambientalmente saudável não poderá, em nenhuma 
circunstância, ser transferida para os Estados de importação ou trânsito. 

 

11. Nada na presente Convenção deve impedir uma Parte de impor exigências 
adicionais que sejam compatíveis com os dispositivos da presente Convenção e que 
estejam em concordância com as normas de direito internacional, a fim de melhor 
proteger a saúde humana e o meio ambiente. 

 

12. Nada na presente Convenção deve afetar em nenhum aspecto sobre a soberania 
dos Estados sobre seu mar territorial, estabelecida de acordo com o direito 
internacional a os direitos soberanos e a jurisdição que os Estados exercem sobre 
suas zonas econômicas exclusivas e plataformas continentais de acordo com o direto 
internacional, bem como o exercício dos direitos e liberdades de navegação por parte 
dos navios e aviões de todos os Estados, conforme prevê o direito internacional e 
como estabelecidos em instrumentos internacionais pertinentes. 

 

13. As Partes deverão rever periodicamente as possibilidades de reduzir a quantidade 
e/ou o potencial de poluição dos resíduos perigosos e outros resíduos que são 
exportados para outros Estados, particularmente para os países em desenvolvimento. 

 

ARTIGO 5  

 

DESIGNAÇÃO DE AUTORIDADES COMPETENTES E DO PONTO FOCAL 

 

Para facilitar a implementação da presente Convenção, as Partes deverão: 

 

1. Designar ou estabelecer uma ou mais autoridades competentes e um ponto focal. 
Uma autoridade competente deverá ser designada para receber a notificação no caso 
de um Estado de trânsito. 
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2. Informar o Secretariado, em um período de três meses a partir da entrada em vigor 
da presente Convenção para elas, a respeito das repartições designadas por elas 
como seu ponto focal e suas autoridades competentes. 

 

3. Informar o Secretariado, em um período de um mês a contar da data da decisão, a 
respeito de quaisquer mudanças com a designação feita em conformidade com o 
parágrafo 2 acima. 

 

ARTIGO 6  

 

MOVIMENTO TRANSFRONTEIRIÇO ENTRE PARTES 

 

1. O Estado de exportação deverá notificar, ou exigir que o gerador ou exportador 
notifiquem, por escrito, por meio da autoridade competente do Estado de exportação, 
a autoridade competente dos Estados interessados, a respeito de qualquer movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos propostos. Essa notificação 
deverá conter as declarações e informações específicas no Anexo V-A, escritas numa 
língua aceitável para o Estado de importação. Apenas uma notificação precisará ser 
enviada para cada um dos Estados interessados 

 

2. O Estado de importação deverá responder por escrito ao notificador, permitindo o 
movimento com ou sem condições, negando permissão para o movimento ou 
solicitando informações adicionais. Uma cópia da resposta final do Estado de 
importação deverá ser enviada às autoridades competentes dos Estados interessados 
que sejam Partes. 

 

3. O Estado de exportação não deverá permitir que o gerador ou exportador dê início 
ao movimento transfronteiriço até que tenha recebido confirmação por escrito de que: 

 

a) O notificador recebeu o consentimento por escrito do Estado de importação; e  

b) O notificador recebeu da parte do Estado de importação confirmação quanto à 
existência de um contrato entre o exportador e o encarregado do depósito 
especificando a administração ambientalmente saudável dos resíduos em 
questão. 
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4. Cada Estado de trânsito que seja Parte deverá acusar prontamente ao notificador o 
recebimento da notificação subseqüentemente, poderá dar uma resposta por escrito 
ao notificador, em um prazo de 60 dias, permitindo o movimento com ou sem 
condições, negando permissão para o movimento ou solicitando informações 
adicionais. O Estado de exportação não deverá permitir que o movimento 
transfronteiriço tenha início antes de haver recebido a permissão por escrito do Estado 
de trânsito. Não obstante, caso em qualquer momento uma Parte decida não exigir 
consentimento prévio, de forma geral ou sob condições específicas, para movimentos 
transfronteiriços de trânsito de resíduos perigosos e outros resíduos, ou caso 
modifique seus requisitos neste particular, deverá informar prontamente as outras 
Partes de sua decisão, como prevê o artigo 13. Neste último caso, se o Estado de 
importação não receber qualquer resposta em um prazo de 60 dias a partir do 
recebimento de uma determinada notificação pelo Estado de trânsito, o Estado de 
exportação poderá permitir que a exportação se faça através do Estado de trânsito. 

 

5. No caso de um movimento transfronteiriço em que os resíduos sejam legalmente 
definidos ou considerados como resíduos perigosos apenas: 

 

a) pelo Estado de exportação, os requisitos do parágrafo 9 do presente artigo 
que se aplicam ao importador e encarregado do depósito e ao Estado de 
importação aplicar-se-ão, mutatis mutandis, ao exportador e ao Estado de 
exportação, respectivamente;  

b) pelo estado de importação, ou pelos Estados de importação e de trânsito que 
sejam Partes, os requisitos dos parágrafos 1, 3, 4 e 6 do presente artigo que 
se aplicam ao exportador e ao estado de exportação aplicar-se-ão, mutatis 
mutandis, ao importador ou encarregado do depósito e ao Estado de 
importação, respectivamente; ou  

c) Por qualquer Estado de trânsito que seja uma Parte, os dispositivos do 
parágrafo 4 aplicar-se-ão a tal Estado. 

 

6. O Estado de exportação poderá, mediante consentimento por escrito dos Estados 
interessados, permitir que o gerador ou o exportador usem uma notificação geral pela 
qual os resíduos perigosos ou outros resíduos com as mesmas características físicas 
e químicas sejam expedidos regularmente para o mesmo encarregado do depósito via 
a mesma aduana de saída do Estado de exportação, via a mesma aduana da entrada 
do Estado de importação e, no caso de trânsito, via a mesma aduana de entrada e 
saída do Estado ou Estados de trânsito. 

 

7. Os Estados interessados poderão apresentar sua permissão por escrito para a 
utilização da notificação geral mencionada no parágrafo 6 mediante o fornecimento de 
determinadas informações, como as quantidades exatas ou relações periódicas de 
resíduos perigosos ou outros resíduos a serem expedidos. 
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8. A notificação geral e o consentimento por escrito mencionados nos parágrafos 6 e 7 
poderão abranger múltiplas expedições de resíduos perigosos e outros resíduos 
durante um período máximo de 12 meses. 

 

9. As Partes deverão exigir que todas as pessoas encarregadas de um movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos assinem o documento do 
movimento na entrega ou no recebimento dos resíduos em questão. Também deverão 
exigir que o encarregado do depósito informe tanto o exportador quanto a autoridade 
competente do Estado de exportação do recebimento, pelo encarregado do depósito, 
dos resíduos em questão e, no devido tempo, da conclusão do depósito de acordo 
com as especificações da notificação. Caso essas informações não sejam recebidas 
no Estado de exportação, a autoridade competente do Estado de exportação ou o 
exportador deverão notificar o Estado de importação. 

 

10. A notificação e resposta exigidas pelo presente artigo deverão ser transmitidas à 
autoridades competentes das Partes interessadas ou às autoridades governamentais 
responsáveis no caso de Estados que não sejam Partes. 

 

11. Qualquer movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos 
deverá ser coberto por seguro, caução ou outra garantia exigida pelo Estado de 
importação ou qualquer Estado de trânsito que seja uma Parte. 

 

ARTIGO 7  

 

MOVIMENTO TRANSFRONTEIRIÇO A PARTIR DE UMA PARTE ATRAVÉS DE 
ESTADO QUE NÃO SEJAM PARTES. 

 

O parágrafo 2 do artigo 6 da Convenção aplicar-se-á, mutatis mutandis, ao movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos a partir de uma Parte através 
de um Estado ou Estados que não sejam Partes. 

 

ARTIGO 8  

 

O DEVER DE REIMPORTAR 
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Quando um movimento transfronteiriço e resíduos perigosos e outros resíduos para 
qual foi dado o consentimento dos Estados interessados, com base nos dispositivos 
da presente convenção não puder ser concluído e acordo com os termos do contrato, 
o Estado de exportação deverá garantir que os resíduos em questão serão levados de 
volta para o seu território pelo exportador, caso não possam ser estabelecidos 
esquemas alternativos para o depósito dos mesmos, de uma forma ambientalmente 
saudável, num prazo de 90 dias a partir da data em que o Estado importador informou 
o Estado de exportação e o Secretariado a esse respeito, ou em qualquer outro prazo 
acordado entre os Estados interessados. Para esse fim, o Estado de exportação e 
qualquer Parte de trânsito não deverá se opor, dificultar ou impedir o retorno desses 
resíduos para o Estado de exportação. 

 

ARTIGO 9  

 

TRÁFICO ILEGAL 

 

1. Para os fins da presente Convenção, qualquer movimento transfronteiriço de 
resíduos perigosos ou outros rejeitos: 

 

a) sem notificação, segundo os dispositivos da presente Convenção, para todos 
os Estados interessados; ou: 

b) sem o consentimento, segundo os dispositivos da presente Convenção, de um 
Estado interessado; ou  

c) com o consentimento de Estados obtido por meio de falsificação, descrição 
enganosa ou fraude; ou  

d) que não esteja materialmente em conformidade com os documentos; ou  

e) que resulte num depósito deliberado (por exemplo, dumping) de resíduos 
perigosos ou outros resíduos caracterizando violação da presente 
Convenção e de princípios gerais do direito internacional, será considerado 
tráfico ilegal. 

 

2. No caso de movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduos 
considerado tráfico ilegal em função da conduta do exportador ou gerador, o Estado 
de exportação deverá assegurar que os resíduos em questão sejam: 
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a) levados de volta pelo exportador ou pelo gerador ou, se necessário, pelo 
próprio Estado para dentro de seu território ou, se isto for impraticável;  

b) depositados de alguma outra forma de acordo com os dispositivos da presente 
Convenção, em um prazo de 30 dias a contar da data em que o Estado foi 
informado do tráfico ilegal ou em qualquer outro prazo acordado entre os 
Estados interessados. Para esse fim, as Partes interessadas não deverão se 
opor, dificultar ou impedir o retorno desses resíduos para o Estado de 
exportação. 

 

3. No caso de um movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduos 
considerado tráfico ilegal em função da conduta do importador ou do encarregado do 
depósito, o Estado de importação deverá assegurar que os resíduos em questão 
sejam depositados de forma ambientalmente saudável pelo importador ou 
encarregado do depósito ou, se necessário, pelo próprio Estado de importação em 
prazo de 30 dias a partir da data em que o tráfico ilegal tenha chegado ao 
conhecimento do Estado de importação ou qualquer outro prazo acordado entre os 
Estados interessados. Para esse fim, as Partes interessadas deverão cooperar umas 
com as outras, conforme necessário, no depósito dos resíduos de forma 
ambientalmente saudável. 

4. Nos casos em que a responsabilidade pelo tráfico ilegal não possa ser atribuída ao 
exportador ou gerador nem ao importador ou encarregado do depósito, as Partes 
interessadas ou outras Partes, de acordo com a situação, deverão assegurar, por meio 
de cooperação, que os resíduos em questão sejam depositados o mais rapidamente 
possível, de forma ambientalmente saudável no Estado de exportação, no Estado 
importação ou em algum outro lugar considerado adequado. 

 

5. Cada Parte deverá implementar uma legislação nacional/interna adequada para 
impedir e punir o tráfico ilegal. As Partes deverão cooperar umas com as outras para 
atingir os objetivos deste artigo. 

 

ARTIGO 10  

 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

1. As partes deverão cooperar uma com as outras com o objetivo de aprimorar e 
alcançar um manejo ambientalmente saudável de resíduos perigosos e outros 
resíduos. 
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2. Para esses fins, as Partes deverão: 

 

a) mediante solicitação, fornecer informações, seja numa base bilateral ou 
multilateral, com vistas a promover o manejo ambientalmente saudável de 
resíduos perigosos e outros resíduos, incluindo a harmonização de padrões 
técnicos e práticas para um manejo adequado de resíduos perigosos e outros 
resíduos;  

b) cooperar na vigilância dos efeitos do manejo de resíduos perigosos sobre a 
saúde humana e o meio ambiente;  

c) Cooperar, em sintonia com suas leis, regulamentos e políticas nacionais, no 
desenvolvimento e na implementação de novas tecnologias ambientalmente 
racionais com baixo índice de resíduos e no aperfeiçoamento das tecnologias 
existentes com vistas a eliminar, na medida do possível, a geração de 
resíduos perigosos e outros resíduos e estabelecer métodos mais efetivos e 
eficientes de assegurar um manejo ambientalmente saudável para os 
mesmos, incluindo o estudo dos efeitos econômicos, sociais e ambientais da 
adoção de tais tecnologias novas ou aperfeiçoadas;  

d) cooperar ativamente, em sintonia com suas leis, regulamentos e políticas 
nacionais, na transferência de tecnologia e sistemas administrativos 
relacionados com o manejo ambientalmente saudável de resíduos perigosos 
e outros resíduos. Também deverão cooperar no desenvolvimento de 
capacidade técnica entre as Partes, especialmente entre aquelas que 
necessitem ou solicitem assistência técnica nessa área;  

e) cooperar no desenvolvimento de diretrizes técnicas e/ou código de práticas 
apropriadas. 

 

3. As Partes deverão empregar meios adequados para cooperarem umas com as 
outras a fim de dar assistência aos países em desenvolvimento na implementação dos 
subparágrafos a, b, c e d do parágrafo 2 do artigo 4. 

 

4. Levando em consideração as necessidades dos países em desenvolvimento, 
estimula-se a cooperação entre as Partes e as organizações internacionais 
competentes com o objetivo de promover, inter alia, uma consciência pública, o 
desenvolvimento de um manejo ambientalmente saudável de resíduos perigosos e 
outros resíduos e a adoção de novas tecnologias com baixo índice de resíduos. 

 

ARTIGO 11 
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ACORDOS BILATERAIS, MULTILATERAIS E REGIONAIS 

 

1. Não obstante o disposto no artigo 4 parágrafo 5, as Partes podem estabelecer 
acordos ou arranjos bilaterais, multilaterais ou regionais no que se refere ao 
movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos com Partes ou 
não Partes, desde que esses esquemas ou acordos não derroguem a administração 
ambientalmente saudável de resíduos perigosos e outros resíduos exigida pela 
presente Convenção. Esses acordos ou esquemas deverão estabelecer dispositivos 
que não sejam menos ambientalmente saudáveis que aqueles previstos na presente 
Convenção, particularmente levando-se em consideração os interesses dos países em 
desenvolvimento. 

 

2. As Partes deverão notificar o Secretariado a respeito de quaisquer acordos ou 
arranjos bilaterais, multilaterais ou regionais mencionados no parágrafo 1 assim como 
a respeito daqueles estabelecidos antes da entrada em vigor da presente Convenção 
para tais Partes, com a finalidade de controlar os movimentos transfronteiriços de 
resíduos perigosos e outros resíduos exclusivamente entre as Partes desses acordos. 
Os dispositivos da presente Convenção não afetarão movimentos transfronteiriços 
efetuados em conformidade com esses acordos, desde que esses acordos sejam 
compatíveis com o manejo ambientalmente saudável de resíduos perigosos ou outros 
resíduos, que estipula a presente Convenção. 

 

ARTIGO 12 

 

CONSULTAS SOBRE RESPONSABILIDADES 

 

As Partes deverão cooperar com o objetivo de adotar, tão pronto possível, um 
protocolo que estabeleça normas e procedimentos adequados no campo de 
responsabilidade e compensação por danos provocados pelo movimento 
transfronteiriço e depósito de resíduos perigosos ou outros resíduos. 

 

ARTIGO 13 

 

TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES 
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1. As Partes deverão velar para que seja imediatamente informado os Estados 
interessados, sempre que tiverem conhecimento de algum acidente ocorrido durante o 
movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos que possa 
apresentar riscos a saúde humana e ao meio ambiente em outros Estados. 

 

2. As Partes deverão informar umas às outras, por meio do Secretariado, do seguinte: 

 

a) mudanças em relação à designação de autoridades competentes e/ou pontos 
focais, de acordo com o artigo 5; 

b) mudanças na sua definição nacional de resíduos perigosos de acordo com o 
artigo 3; e o mais rapidamente possível, 

c) decisões tomadas por elas de proibir total ou parcialmente a importação de 
resíduos perigosos ou outros resíduos para depósito dentro da área sob sua 
jurisdição nacional; 

d) decisões tomadas por elas com vistas a limitar ou banir a exportação de 
resíduos perigosos e ouros resíduos; 

e) quaisquer outras informações exigidas em conformidade com o parágrafo 4 do 
presente artigo; 

 

3. As Partes deverão, em consonância com suas leis e regulamentos nacionais, 
transmitir, por meio do Secretariado, a Conferência das Partes estabelecida pelo artigo 
15, antes do final de cada ano civil, um relatório sobre o ano civil anterior, o qual 
deverá conter as seguintes informações: 

 

a) Autoridades competentes e pontos focais designados pelas mesmas de 
acordo com o artigo 5; 

 

b) Informações sobre os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e 
outros resíduos com os quais tenham tido alguma relação, incluindo: 

 

(I) A quantidade de resíduos perigosos e outros resíduos exportados, a 
categoria dos mesmos, suas características, destino e qualquer país de 
trânsito e método de depósito especificados na resposta à notificação; 
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(II) A quantidade de resíduos perigosos e outros resíduos importados, a 
categoria dos mesmos, suas características, origem e método de 
depósito; 

(III) Depósitos que não tenham sido efetuados como planejados; 

(IV) Esforços para reduzir a quantidade de resíduos perigosos e outros 
resíduos sujeitos a movimento transfronteiriço; 

 

c) Informações sobre as medidas adotadas por elas na implementação da 
presente Convenção; 

d) Informações sobre estatísticas qualificadas disponíveis que tenham sido 
compiladas pelas mesmas a respeito dos efeitos da geração, transportes e 
depósito de resíduos perigosos e outros resíduos sobre a saúde humana e o 
meio ambiente; 

e) Informações sobre acordos e esquemas bilaterais, multilaterais e regionais 
estabelecidas de acordo com o artigo 11 da presente Convenção; 

f) Informações sobre acidentes ocorridos durante o movimento transfronteiriço e 
depósito de resíduos perigosos e outros resíduos e sobre as medidas 
tomadas para lidar com os mesmos; 

g) Informações sobre opções de depósito existentes dentro da área de sua 
jurisdição nacional; 

h) Informações sobre medidas tomadas para desenvolver tecnologias destinadas 
a reduzir e/ou eliminar a produção de resíduos perigosos e outros resíduos; e 

I) quaisquer assuntos considerados pertinentes pela Conferência das Partes; 

 

4. As Partes deverão, em consonância com suas leis e regulamentos nacionais, 
assegurar que cópias de cada notificação relativa a qualquer movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos, bem como de sua resposta, 
sejam enviadas ao Secretariado toda vez que uma Parte, ao considerar que seu meio 
ambiente pode ser afetado por aquele movimento transfronteiriço, formule solicitação 
nesse sentido. 

 

ARTIGO 14 

 

ASPECTOS FINANCEIROS 

 



144 

 

  

1. As Partes convém que, de acordo com as necessidades específicas de diferentes 
regiões e sub-regiões, devem ser estabelecidos centros regionais e sub-regionais para 
treinamento e transferências de tecnologias relacionadas com o manejo de resíduos 
perigosos e outros resíduos, e com a redução ao mínimo de sua geração. As Partes 
deliberarão a respeito do estabelecimento de mecanismos de financiamento 
adequados em bases voluntárias. 

 

2. As Partes examinarão a conveniência de estabelecer um fundo rotativo destinado a 
prestar assistência provisória no caso de situações de emergência, com o objetivo de 
minimizar os danos provocados por acidentes resultantes de movimentos 
transfronteiriços de resíduos perigosos e outros resíduos, ou ocorridos durante o 
depósito desses resíduos. 

 

ARTIGO 15 

 

CONFERÊNCIA DAS PARTES 

 

1. Fica estabelecida por meio desta uma Conferência das Partes. A primeira reunião 
da Conferência das Partes será convocada pelo Diretor Executivo do PNUMA no 
prazo de um ano a partir da entrada em vigor da presente Convenção. 
Subseqüentemente, reuniões ordinárias da Conferência das Partes serão realizadas 
em intervalos irregulares a serem determinados pela Conferência em sua primeira 
reunião. 

 

2. Reuniões extraordinárias da Conferência das Partes serão realizadas em outras 
ocasiões consideradas necessárias pela Conferência, ou mediante solicitação por 
escrito de qualquer Parte, no prazo de seis meses a partir do envio da referida 
solicitação ao Secretariado, desde que tal solicitação seja apoiada por pelo menos um 
terço das Partes. 

 

3. A Conferência das Partes deverá acordar e adotar por consenso regras de 
procedimento para si mesma e para qualquer organismo subsidiário que possa vir 
estabelecer, bem como normas financeiras para determinar especificamente a 
participação financeiras das Partes no cumprimento da presente Convenção. 

 

4. Em sua primeira reunião, as Partes deverão considerar medidas adicionais que 
possam auxiliá-las no cumprimento de suas responsabilidades em relação à proteção 
e preservação do meio ambiente marinho no contexto da presente Convenção. 
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5. A Conferência das Partes deverá manter sob contínua revisão e avaliação a efetiva 
implementação da presente Convenção e, além disso, deverá: 

 

a) promover a harmonização de políticas, estratégias e medidas adequadas, com 
vistas a minimizar os danos provocados por resíduos perigosos e outros 
resíduos à saúde humana e o meio ambiente; 

b) considerare adotar, de acordo com as necessidades, emendas à presente 
convenção e seus anexos, levando em consideração, inter alia, informações 
científicas, técnicas, econômicas e ambientais disponíveis; 

c) considerar e empreender qualquer ação adicional que possa ser necessária 
para alcançar os propósitos da presente Convenção à luz da experiência 
adquirida na sua operacionalização assim como na operacionalização dos 
acordos e esquemas previstos no Artigo 11; 

d) considerar e adotar protocolo, de acordo com as necessidades; e 

e) estabelecer quaisquer organismos subsidiários considerados necessários para 
a implementação da presente Convenção. 

 

6. As Nações Unidas, suas agências especializadas, bem como qualquer Estado que 
não seja Parte da presente Convenção, poderão estar representados como 
observadores nas reuniões da Conferência das Partes. Qualquer organismo ou 
agência, seja nacional ou internacional, governamental ou não governamental, 
qualificado nas áreas relacionadas a resíduos perigosos ou outros resíduos que tenha 
informado o Secretariado de seu desejo de ser representado como observador numa 
reunião da Conferência das Partes, poderá ter permissão para tal, a não ser que pelo 
menos um terço das partes presentes façam objeção. A admissão e participação de 
observadores ficará sujeita às regras de procedimento adotadas pelas Conferências 
das Partes. 

 

7. A Conferência das partes deverá fazer, prazo de três anos a partir da entrada em 
vigor da presente Convenção e pelo menos a cada seis anos subseqüentemente, uma 
avaliação de sua eficácia e, se julgado necessário, considerar a adoção de uma 
proibição completa ou parcial de movimentos transfronteiriços de resíduos e outros 
resíduos, à luz das últimas informações científicas, ambientais, técnicas e econômicas 
disponíveis. 

 

ARTIGO 16 
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O SECRETARIADO 

 

1. As funções do Secretariado serão as seguintes: 

 

a) organizar e prestar assistência às reuniões previstas nos artigos 15 e 17; 

b) preparar e transmitir relatórios baseados nas informações recebidas de acordo 
com os artigos 3, 4, 6, 11 e 13, bem como nas informações oriundas de 
reuniões de organismos subsidiários estabelecidos no artigo 15 e também, 
de acordo com as necessidades, nas informações fornecidas por entidades 
intergovernamentais e não governamentais pertinentes; 

c) preparar relatórios sobre as atividades que desenvolveu na implementação, de 
suas funções de acordo com a presente Convenção e apresentá-los à 
Conferência das Partes; 

d) garantir a necessária coordenação com organismos internacionais pertinentes 
e, em particular estabelecer esquemas administrativos e contratuais 
necessários para o efetivo desempenho de suas funções; 

e) comunicar-se com os pontos focais e autoridades competentes estabelecidas 
pelas Partes de acordo com o artigo 5 da presente Convenção; 

f) compilar informações relativas aos locais e instalações nacionais autorizadas 
pelas Partes e disponíveis para o depósito de seus resíduos perigosos e 
outros resíduos e fazer essas informações circularem entre as Partes; 

g) receber e transmitir informações de e para Partes sobre: 

- Fontes de assistência técnica e treinamento; 

- Know-how-How técnico e científico disponível; 

- Fontes de consultoria e avaliação especializada; e 

- Disponibilidades de recursos com vistas a assistir às Partes, mediante 
solicitação, em áreas como: 

- Gerenciamento do sistema de notificação da presente Convenção; 

- Manejo de resíduos perigosos e outros resíduos; 

- Tecnologias ambientalmente racionais relacionados com os resíduos 
perigosos e outros resíduos, como tais tecnologias com baixo índice de 
resíduos ou sem resíduos; 

- Avaliação das capacidades e locais de depósitos; 
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- Vigilância de resíduos perigosos e outros resíduos; e 

- Respostas a emergências; 

 

h) fornecer às Partes, mediante solicitação, informações sobre consultores ou 
firmas de consultoria que tenham a necessária competência técnica na área 
e que possam assistir as mesmas no exame de uma notificação para um 
movimento transfronteiriço, na avaliação da conformidade de um 
carregamento de resíduos perigosos ou outros resíduos com a notificação 
pertinente e/ou na verificação de que as instalações propostas para o 
depósito de resíduos perigosos e outros resíduos são ambientalmente 
saudáveis, quando as Partes tiverem razões para crer que os resíduos em 
questão não serão manejados de forma ambientalmente saudável. Qualquer 
exame dessa natureza não terá suas despesas cobertas pelo Secretariado; 

I) Assistir às Partes, mediante solicitação, na identificação de casos de tráfico 
ilegal e fazer circular imediatamente, para as Partes interessadas, quaisquer 
informações que tenham recebidos sobre tráfico ilegal; 

j) cooperar com as Partes e com as organizações e agências internacionais 
pertinentes e competente no fornecimento de peritos e equipamentos para 
rapidamente prestar assistência aos Estados no caso de uma situação de 
emergência; e 

k) desempenhar quaisquer outras funções relevantes às finalidades da presente 
Convenção, de acordo com as determinações da Conferência das Partes. 

 

2. As funções do Secretariado serão interinamente desempenhadas pelo PNUMA até 
a conclusão da primeira reunião da Conferência das Partes realizadas de acordo com 
o artigo 15. 

 

3. Na sua primeira reunião, a Conferência das Partes deverá nomear o Secretariado 
dentre as organizações intergovernamentais competentes existentes que tiverem 
manifestado intenção de desempenhar as funções do Secretariado estabelecidas na 
presente Convenção. Nessa reunião, a Conferência das Partes deverá também avaliar 
a execução, pelo Secretariado interino, das funções a ele designadas, em particular 
aquelas decorrentes do parágrafo 1 acima, e tomar decisões a respeito das estruturas 
adequadas para essas funções. 

 

ARTIGO 17 

 

EMENDAS À CONVENÇÃO 
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1. Qualquer Parte poderá propor emendas à presente Convenção e qualquer Parte de 
um protocolo poderá propor emendas àquele protocolo. Essas emendas deverão levar 
em conta, inter alia, considerações científicas e técnicas relevantes. 

 

2. Emendas à presente Convenção deverão ser adotadas em uma reunião da 
Conferência das Partes. Emendas a qualquer protocolo deverão ser adotadas numa 
reunião da Conferência das Partes envolvendo o protocolo em questão. O texto de 
qualquer emenda proposta a presente Convenção ou a qualquer protocolo, salvo 
quando previsto de outra maneira em tal protocolo, deverá ser comunicado às partes 
pelo Secretariado pelo menos 6 meses antes da reunião na qual ela será proposta 
para adoção. O Secretariado deverá ainda comunicar as emendas propostas aos 
Signatários da presente Convenção para informação dos mesmos. 

3. As Partes deverão envidar todos os esforços para chegarem a um consenso em 
relação a qualquer emenda proposta à presente Convenção. Caso tenham sido feitos 
todos os esforços, sem que tenha chegado a um consenso, a emenda deverá, como 
último recurso, ser adotada por voto majoritário de três quartos das Partes presentes e 
que estejam votando na reunião e apresentada pelo Depositário a todas as Partes 
para ratificação, aprovação, confirmação formal ou aceitação. 

 

4. O procedimento mencionado no parágrafo 3 acima aplicar-se-á a emendas 
propostas a qualquer protocolo, a não ser quando uma maioria de dois terços das 
Partes do protocolo em questão presentes e que estejam votando na reunião seja 
suficiente para adoção. 

 

5. Os instrumentos de ratificação, aprovação, confirmação formal ou aceitação de 
emendas deverão ser depositados junto ao Depositário. As emendas adotadas de 
acordo com o parágrafo 3 e 4 acima deverão entrar em vigor entre as Partes que as 
tenham aceito no nonagésimo dia após a recepção pelo Depositário do instrumento de 
ratificação, aprovação, confirmação formal ou aceitação de pelo menos três quartos 
das Partes que tenham aceito as emendas ao protocolo em questão, a não ser quando 
previsto de outra maneira no próprio protocolo. As emendas deverão entrar em vigor 
para qualquer outra Parte no nonagésimo dia após essa Parte ter depositado seu 
instrumento de ratificação, aprovação, confirmação formal ou aceitação das emendas. 

 

. Para os fins do presente artigo, por "Partes presentes e que estejam votando" 
entende-se Partes que estejam presentes e emitam um voto afirmativo ou negativo. 

 

ARTIGO 18 
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ADOÇÃO DE EMENDAS AOS ANEXOS 

 

1. Os anexos da presente Convenção ou de qualquer protocolo deverão ser parte 
integrante desta Convenção ou do protocolo em questão, conforme o caso, e, salvo 
quando expressamente previsto de outra maneira, uma referência a esta Convenção 
ou seus protocolos constitui também uma referência a seus anexos. Esses anexos 
restringir-se-ão a questões científicas, técnicas e administrativas. 

 

2. Salvo quanto previsto de outra maneira em qualquer protocolo em relação a seus 
anexos, o seguinte procedimento aplicar-se-á à proposta, adoção e entrada em vigor 
de anexos adicionais à presente Convenção ou de anexos a um protocolo: 

 

a) os anexos à presente Convenção e seus protocolos deverão ser propostos e 
adotados de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 17, 
parágrafos 2, 3 e 4; 

 

b) Qualquer Parte que não possa aceitar um anexo adicional à presente 
Convenção ou um anexo a qualquer protocolo de que seja Parte deverá 
notificar o Depositário a esse respeito, por escrito, em um prazo de seis 
meses a partir da data da comunicação da adoção feita pelo Depositário. O 
Depositário notificará sem demora todas as Partes a respeito de recebimento 
de qualquer notificação dessa natureza. Uma Parte poderá a qualquer 
momento substituir uma declaração anterior de objeção por uma aceitação e 
os anexos deverão, depois disso, entrar em vigor para essa Parte; 

 

c) ao término de seis meses a partir da data em que circular a comunicação feita 
pelo Depositário, o anexo deverá entrar em vigor para todas as Partes da 
presente Convenção ou de qualquer protocolo em questão, mesmo as que 
não tiverem apresentados uma notificação como previsto no subparágrafo (b) 
acima. 

 

3. A proposta, adoção e entrada em vigor de emendas a anexos da presente 
Convenção ou de qualquer protocolo ficarão sujeitas ao mesmo procedimento adotado 
em relação à proposta, adoção e entrada em vigor de Anexos à presente Convenção 
ou Anexos a um protocolo. Os Anexos e emendas aos mesmos deverão levar em 
conta, inter alia, considerações científicas e técnicas relevantes. 
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4. Caso um anexo adicional ou alguma emenda a um anexo envolva uma emenda à 
presente Convenção ou a qualquer protocolo, o anexo adicional ou anexo emendado 
não deverá entrar em vigor até que a emenda à presente Convenção ou ao protocolo 
entre em vigor. 

 

ARTIGO 19 

 

VERIFICAÇÃO 

 

Qualquer Parte que tenha razões para crer que outra Parte agiu, ou está agindo de 
forma a violar suas obrigações para com a presente Convenção poderá informar o 
Secretariado a esse respeito e, nesse caso, deverá simultânea e imediatamente 
informar, diretamente ou por meio do Secretariado, a Parte contra a qual as alegações 
estão sendo levantadas. Todas as informações pertinentes deverão ser encaminhadas 
pela Secretaria às Partes. 

 

ARTIGO 20 

 

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 

1. No caso de alguma controvérsia entre as Partes quanto à interpretação, aplicação 
ou cumprimento da presente Convenção ou de qualquer protocolo da mesma, estas 
deverão procurar solucionar a controvérsia por meio de negociações ou de qualquer 
outro meio pacífico de sua escolha. 

 

2. Caso as Partes interessadas não consigam solucionar a controvérsias pelos meios 
mencionados no parágrafo anterior, a controvérsia deverá ser submetida, se as Partes 
nela envolvidas assim concordarem, à Corte Internacional de Justiça ou a arbitragem 
sob as condições descritas no Anexos VI sobre Arbitragem. Não obstante, caso não 
cheguem a um acordo quanto à submissão da controvérsia à Corte Internacional de 
Justiça ou a arbitragem, as Partes não ficarão isentas da responsabilidade de 
continuar a procurar uma solução pelos meios mencionados no parágrafo 1. 
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3. Ao ratificar, aceitar, aprovar, confirmar formalmente ou aderir à presente 
Convenção, ou em qualquer momento subseqüente, um Estado ou organização de 
integração política e/ou econômica poderá declarar que reconhece como obrigatório 
de pleno direito e sem acordo especial, em relação a qualquer Parte que aceite a 
mesma obrigação; a submissão da Controvérsia: 

 

a) à Corte Internacional de Justiça; e/ou 

b) a arbitragem de acordo com os procedimentos estabelecido no Anexo VI. 

 

Essa declaração deverá ser notificada por escrito ao Secretariado, que a comunicará 
às Partes. 

 

 

ARTIGO 21 

 

ASSINATURA 

 

1. A presente Convenção ficará aberta para assinatura por Estados, pela Namíbia, 
representada pelo Conselho das Nações Unidas para a Namíbia, representada e por 
organizações de integração política e/ou econômica, em Basiléia em 22 de março de 
1989, no Departamento Federal de Negócios estrangeiros da Suíça, em Berna, de 21 
de março de 1989 a 30 de junho de 1989 e na sede das Nações Unidas em Nova York 
de 1 de julho de 1989 a 22 de março de 1990. 

 

ARTIGO 22 

 

RATIFICAÇÃO, ACEITAÇÃO, CONFIRMAÇÃO FORMAL OU APROVAÇÃO 

 

1. A presente Convenção será objeto de ratificação, aceitação ou aprovação pelos 
Estados e pela Namíbia, representada pelo Conselho das Nações Unidas para a 
Namíbia, e de confirmação formal ou aprovação por organizações de integração 
política e/ou econômica. Os instrumentos de ratificação, aceitação, confirmação formal 
ou aprovação deverão ser depositados junto ao Depositário. 
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2. Qualquer organização mencionada no parágrafo 1 acima que se torne Parte da 
presente Convenção sem que nenhum de seus Estados-membros seja uma Parte 
ficará sujeita a todas as obrigações previstas na presente Convenção. No caso de 
organizações dessa natureza, em que um ou mais de seus Estados-membros sejam 
Parte da Convenção, a organização e seus Estados-membros deverão decidir a 
respeito de suas respectivas responsabilidades em relação ao cumprimento de suas 
obrigações previstas na Convenção. Nesses casos, a organização e os Estados-
membros não poderão exercer concomitantemente direitos previstos na Convenção. 

 

3. Em seus instrumentos de confirmação formal ou aprovação, as organizações 
mencionadas no parágrafo 1 acima deverão declarar o âmbito de sua competência em 
relação às questões regidas pela Convenção. Essas organizações deverão também 
informar o Depositário, o qual, por sua vez, informará as Partes, a respeito de qualquer 
modificação substancial no âmbito de sua competência. 

 

ARTIGO 23 

 

ADESÃO 

 

1. A presente Convenção ficará aberta à adesão de Estados, da Namíbia, 
representada pelo Conselho das Nações Unidas para Namíbia, e de organizações de 
integração política e/ou econômica a partir do dia seguinte à data na qual a 
Convenção for fechada para assinaturas. Os instrumentos de adesão deverão ser 
depositados junto ao Depositário. 

 

2. Em seus instrumentos de adesão, as organizações mencionadas no parágrafo 1 
acima deverão declarar o âmbito de sua competência em relação às questões regidas 
pela Convenção. Essas organizações também deverão informar o Depositário a 
respeito de qualquer modificação substancial ocorrida no âmbito de sua competência. 

 

3. Os dispositivos do artigo 22, parágrafo 2 aplicar-se-ão às organizações de 
integração política e/ou econômica que aderirem à presente Convenção. 

 

 

ARTIGO 24 
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DIREITO A VOTO 

 

1. Com exceção do que prevê o parágrafo 2 abaixo, cada Parte Contratante da 
presente Convenção terá um voto. 

 

2. As organizações de integração política e/ou econômica exercerão, em matérias no 
âmbito de sua competência, de acordo com o artigo 22, parágrafo 3, e artigo 23, 
parágrafo 2, seu direito de voto com um número de votos igual ao número de seus 
Estados-membros que sejam Partes da Convenção ou do protocolo em questão. 
Essas organizações não deverão exercer seu direito de voto se seus Estados-
membros exercerem o direito deles e vice-versa. 

 

ARTIGO 25 

 

ENTRADA EM VIGOR 

1. A presente Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito 
do vigésimo instrumento de ratificação, aceitação, confirmação formal, aprovação ou 
adesão. 

 

2. Para cada Estado e/ou organização de integração política e/ou econômica que 
ratifique, aceite, aprove ou confirme formalmente a presente Convenção ou que aceda 
à mesma após a data de depósito do vigésimo instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação, confirmação formal ou adesão, a Convenção entrará em vigor no 
nonagésimo dia após a data de depósito por esse Estado ou organização de 
integração política e/ou econômica de seu instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação, confirmação formal ou adesão. 

 

3. Para os fins dos parágrafos 1 e 2 acima, qualquer instrumento depositado por uma 
organização de integração política e/ou econômica não será contado como adicional 
àqueles depositados pelos Estados-membros daquela organização. 

 

ARTIGO 26 
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RESERVAS E DECLARAÇÕES 

1. Não poderá ser feita qualquer reserva ou exceção à presente Convenção. 

 

2. O parágrafo 1 deste artigo não impede que um Estado ou organização de 
integração política e/ou econômica, ao assinar, ratificar, aceitar, aprovar, confirmar, 
formalmente ou aderir à presente Convenção, emita declarações ou manifestações, 
sob qualquer forma ou título, com vistas a, inter alia, harmonizar suas leis e 
regulamentos com os dispositivos da presente Convenção, desde que essas 
declarações ou afirmações não pretendam excluir ou modificar os efeitos legais dos 
dispositivos da Convenção na sua aplicação àquele Estado. 

 

ARTIGO 27 

 

DENÚNCIA 

 

1. A qualquer momento, após um prazo de três anos contados a partir da data de 
entrada em vigor da presente Convenção para uma Parte, a mesma poderá denunciar 
a Convenção apresentando uma notificação por escrito ao Depositário. 

 

2. A denúncia será efetiva um ano após o recebimento da notificação pelo Depositário 
ou em qualquer data posterior especificada na notificação. 

 

ARTIGO 28 

 

DEPOSITÁRIO 

 

O Secretariado-Geral das Nações Unidas será o Depositário da Presente Convenção 
e de todo protocolo à mesma. 
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ARTIGO 29 

 

TEXTOS AUTÊNTICOS 

 

Os textos originais em árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol da presente 
Convenção são igualmente autênticos. 

 

Em fé do que, os signatários, estando devidamente autorizados nesse sentido, 
assinaram a presente Convenção. 

 

ANEXO I 

 

CATEGORIAS DE RESÍDUOS A SEREM CONTROLADOS 

 

Fluxos de Resíduos 

 

Y1 Resíduos clínicos oriundos de cuidados médicos em hospitais, centros médicos e 
clínicas 

Y2 Resíduos oriundos da produção e preparação de produtos farmacêuticos 

Y3 Resíduos de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Y4 Resíduos oriundos da produção, formulação e utilização de biocidas e produtos fito 
farmacêuticos 

Y5 Resíduos oriundos da fabricação, formulação e utilização de produtos químicos 
utilizados na preservação de madeira 

Y6 Resíduos oriundos da produção, formulação e utilização de solventes orgânicos 

Y7 Resíduos oriundos de operações de tratamento térmico e de têmpera que 
contenham cianetos 

Y8 Resíduos de óleos minerais não aproveitáveis para o uso a que estavam 
destinados 
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Y9 Misturas, ou emulsões residuais de óleos/água, hidrocarbonetos/água 

Y10 Substâncias e artigos residuais que contenham ou estejam contaminados com 
bifenilos policlorados e/ou terfenilos policlorados e/ou bifenilos polibromados 

Y11 Resíduos de alcatrão resultantes de refino, destilação ou qualquer outro 
tratamento pirolítico 

Y12 Resíduos oriundos da produção, formulação e utilização de tintas em geral, 
corantes, pigmentos, lacas, verniz 

Y13 Resíduos oriundos da produção, formulação e utilização de resinas, látex, 
plastificantes, colas/adesivos 

Y14 Resíduos de substâncias químicas produzidas em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento ou de ensino que não estejam identificadas e/ou sejam novas e 
cujos efeitos sobre o homem e/ou o meio ambiente sejam desconhecidos 

Y15 Resíduos de natureza explosiva que não estejam sujeitos a outra legislação 

Y16 Resíduos oriundos da produção, preparação e utilização de produtos químicos e 
materiais de processamento fotográficos 

Y17 Resíduos resultantes do tratamento superficial de metais e plásticos  

Y18 Resíduos resultantes de operações de depósito de resíduos industriais 

 

Resíduos que tenham como elementos constitutivos: 

 

Y19 Carbonilos metálicos  

Y20 Berílio; compostos de berílio 

Y21 Compostos de cromo hexavalentes  

Y22 Compostos de cobre  

Y23 Compostos de zinco 

Y24 Arsênico; compostos de arsênico 

Y25 Selênio; compostos de selênio 

Y26 Cádmio; compostos de cádmio 

Y27 Antimônio; compostos de antimônio 
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Y28 Telúrio; compostos de telúrio  

Y29 Mercúrio; compostos de mercúrio 

Y30 Tálio; compostos de tálio 

Y31 Chumbo; compostos de chumbo 

Y32 Compostos inorgânicos de flúor, excluindo o fluoreto de cálcio  

Y33 Cianetos inorgânicos  

Y34 Soluções ácidas ou ácidos em forma sólida 

Y35 Soluções básicas ou bases em forma sólida 

Y36 Amianto (pó e fibras) 

Y37 Compostos fosforosos orgânicos 

Y38 Cianetos orgânicos 

Y39 Fenóis; compostos fenólicos, inclusive clorofenóis  

Y40 Éteres  

Y41 Solventes orgânicos halogenados 

Y42 Solventes orgânicos, excluindo os solventes halogenados 

Y43 Qualquer congênere de dibenzo-furano poli clorado 

Y44 Qualquer congênere de dibenzo-p-dioxina 

Y45 Compostos orgânicos halógenos diferente das substâncias mencionadas no 
presente Anexo (por exemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44) 

 

ANEXO II 

 

CATEGORIAS DE RESÍDUOS QUE EXIGEM CONSIDERAÇÃO ESPECIAL 

 

Y46 Resíduos coletados de residências 

Y47 Resíduos oriundos da incineração de resíduos domésticos 
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ANEXO III 

 

LISTA DE CARACTERÍSTICAS PERIGOSAS 

 

Classe das NU - Códigos - Características 

 

1 - H1 - Explosivos - Por substância ou resíduo explosivo entende-se toda substância 
ou resíduo sólido ou líquido (ou misturas de substâncias e resíduos) que por si só é 
capaz, mediante reação química de produzir gás a uma temperatura, pressão e 
velocidade tais que provoque danos às áreas circunjacentes; 

 

3 - H3 - Líquidos Inflamáveis - Por líquidos inflamáveis entende-se aqueles líquidos, ou 
misturas de líquidos, ou líquidos que contenham sólidos em solução ou suspensão 
(por exemplo, vernizes, lacas, etc., mas sem incluir substâncias ou resíduos 
classificados de outra maneira em função de suas características perigosas) que 
liberam vapores inflamáveis a temperaturas não superiores a 60,5 °C, ao serem 
testados em recipiente fechado, ou a 65,6 °C, em teste com recipiente aberto. 
(Considerando que os resultados dos testes com recipiente aberto e recipiente 
fechado não são estritamente comparáveis, e que resultados individuais dos mesmos 
testes muitas vezes variam, regulamentos que apresentem variações dos números 
apresentados acima com o objetivo de levar em conta essas diferenças seriam 
compatíveis com o espírito desta definição). 

 

4.1 - H4.1 - Sólidos inflamáveis - Sólidos, ou resíduos sólidos, diferentes dos 
classificados como explosivos, que sob as condições encontradas no transporte 
possam entrar em combustão facilmente ou causar ou contribuir para gerar fogo por 
fricção. 

4.2 - H4.2 - Substâncias ou resíduos sujeitos a combustão espontânea - Substâncias 
ou resíduos sujeitos a aquecimento espontâneo sob condições normais de transporte 
ou a aquecimento quando em contato com o ar, sendo, portanto, suscetíveis a pegar 
fogo. 

4.3 - H4.3 - Substâncias ou resíduos que, em contato com água, emitem gases 
inflamáveis - Substâncias ou resíduos que, por interação com água, podem se tornar 
inflamáveis espontaneamente ou emitir gases inflamáveis em quantidades perigosas 
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5.1 - H5.1 - Oxidantes - Substâncias ou resíduos que, embora não sejam 
necessariamente combustíveis por sua própria natureza, possam provocar a 
combustão de outros materiais ou contribuir para tanto, geralmente mediante a 
liberação de oxigênio. 

 

5.2 - H5.2 - Peróxidos orgânicos - Substâncias ou resíduos orgânicos que contém a 
estrutura-O-O-bivalente são substâncias termicamente instáveis que podem entrar em 
decomposição exotérmica auto-acelerada. 

 

6.1 - H6.1 - Venenosas (Agudas) - Substâncias ou resíduos passíveis de provocar 
morte ou sérios danos ou efeitos adversos a saúde humana se ingeridos ou inalados 
ou pelo contato dos mesmos com a pele. 

6.2 - H6.3 - Substâncias infecciosas - Substâncias ou resíduos contendo 
microorganismos viáveis ou suas toxinas que comprovada ou possivelmente 
provoquem doenças em animais ou seres humanos. 

 

8 - H8 - Corrosivas - Substâncias ou resíduos que, por ação química, provoquem 
sérios danos quando em contato com tecidos vivos ou, um caso de vazamento, 
materialmente danifiquem, ou mesmo destruam, outros bens ou o meio de transporte; 
eles também podem implicar outros riscos. 

 

9 - H10 - Liberação de gases tóxicos em contato com o ar ou a água - Substâncias ou 
resíduos que, por interação com o ar ou a água, são passíveis de emitir gases tóxicos 
em quantidades perigosas. 

9 - H11 - Tóxicas (Retardadas ou crônicas) - Substâncias ou resíduos que, se inalados 
ou ingeridos, ou se penetrarem na pele, podem implicar efeitos retardados ou 
crônicos, inclusive carcinogenicidade. 

9 - H12 - Ecotóxicas - Substâncias ou resíduos que, se liberados, apresentem ou 
possam apresentar impactos adversos retardados sobre o meio ambiente por 
bioacumulação e/ou efeitos tóxicos sobre os sistemas bióticos. 

9 - H13 - Capazes, por quaisquer meios, após o depósito, de gerar outro material, 
como, por exemplo, lixívia, que possua quaisquer das características relacionadas 
acima. 

* Corresponde ao sistema de classificação de risco incluido nas Recomendações das 
Nações Unidas para o Transporte de Mercadorias Perigosas (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, 
Nações Unidas, Nova York, 1988) 
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TESTES 

 

Os riscos potenciais de determinados tipos de resíduos ainda não foram 
completamente documentados; não existem testes para definir quantitativamente 
esses riscos. É necessário aprofundar as pesquisas a fim de desenvolver meios para 
caracterizar riscos desses resíduos em relação ao ser humano e/ou ao meio ambiente. 
Foram elaborados testes padronizados para as substâncias e materiais puros. 
Diversos países desenvolveram testes nacionais que podem ser aplicados aos 
materiais relacionados no Anexo I com o objetivo de decidir se esses materiais 
apresentam quaisquer das características relacionadas neste Anexo. 

 

ANEXO IV 

 

OPERAÇÕES DE DEPÓSITO 

 

A - Operações que não incluam a possibilidade de recuperação de recursos, 
reciclagem, reaproveitamento, regeneração, reutilização direta ou usos alternativos. A 
Seção "A" abrange todas as operações de depósito que ocorrem na prática: 

 

D1. Depósito na terra ou sobre superfície de terra (por exemplo, aterramento, etc.); 

D2. Tratamento de solo (por exemplo, bi degradação de resíduos líquidos ou 
lamacentos no solo, etc.); 

D3. Injeção profunda (por exemplo, injeção de resíduos bombeáveis em poços, 
formações salinas ou depósitos de ocorrência natural, etc.); 

D4. Confinamento superficial (por exemplo, depósito de resíduos líquidos ou 
lamacentos em covas, tanques ou lagoas, etc.); 

D5. Aterramentos especialmente projetados (por exemplo, em compartimentos 
separados, revestidos, tampados e isolados uns dos outros e do meio ambiente, 
etc.); 

D6. Descarga num corpo de água, exceto mares/oceanos; 

D7. Descarga em mares/oceanos, inclusive inserções nos leitos dos mares; 

D8. Tratamento biológico não especificado em outra parte do presente Anexo que 
produza compostos ou misturas finais que sejam eliminadas por meio de quaisquer 
das operações mencionadas na Seção "A"; 
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D9. Tratamento físico-químico não especificado em outra parte do presente Anexo que 
produza compostos ou misturas finais que sejam eliminadas por meio de quaisquer 
das operações mencionadas na Seção A (por exemplo, evaporação, secagem, 
calcinação, neutralização, precipitação, etc.); 

D10. Incineração sobre o solo; 

D11. Incineração no mar; 

D12. Armazenagem permanente (por exemplo, colocação de containers dentro de 
uma mina, etc.); 

D13. Combinação ou mistura antes de se efetuar quaisquer das operações 
mencionadas na Seção "A"; 

D14. Reempacotamento antes de se efetuar quaisquer das operações mencionadas 
na Seção "A"; 

D15. Armazenagem no decorrer de quaisquer das operações mencionadas na Seção 
"A"; 

 

B - Operações que possam levar à recuperação de recursos, reciclagem, 
reaproveitamento, reutilização direta ou usos alternativos. (A Seção "B" abrange todas 
as operações relacionadas com materiais legalmente definidos ou considerados como 
resíduos perigosos e que, de outro modo, teriam sido destinados a operações 
incluídas na Seção "A"): 

 

R1. Utilização como combustível (mas não incineração direta) ou outros meios de 
gerar energia; 

R2. Reaproveitamento/regeneração de solventes; 

R3. Reciclagem/reaproveitamento de substâncias orgânicas que não sejam usadas 
com solventes; 

R4. Reciclagem/reaproveitamento de metais e compostos metálicos; 

R5. Reciclagem/reaproveitamento de outros materiais inorgânicos; 

R6. Regeneração de ácidos ou bases; 

R7. Recuperação de componentes usados na redução da poluição; 

R8. Recuperação de componentes de catalizadores; 

R9. Re-refinamento de petróleo usado ou outras reutilizações de petróleo previamente 
usado; 
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R10. Tratamento de solo que produza benefícios a agricultura ou melhoras ambientais; 

R11. Utilização de materiais residuais obtidos a partir de qualquer das operações 
relacionadas de R1 a R10; 

R12. Intercâmbio de resíduos para submetê-los a qualquer das operações 
relacionadas de R1 a R11 

R13. Acumulação de material que se pretenda submeter a qualquer das operações 
mencionadas na Seção "B". 

 

ANEXO V-A 

 

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS POR OCASIÃO DA NOTIFICAÇÃO 

 

1. Razão para a exportação dos resíduos; 

2. Exportador de resíduos (1); 

3. Gerador(es) dos resíduos e local de geração (1); 

4. Encarregado do depósito e local efetivo do mesmo (1); 

5. Transportador(es) pretendido(s) dos resíduos e seus agentes, se conhecidos (1); 

6. País de exportação de resíduos - Autoridade competente (2); 

7. Possíveis países de trânsito - Autoridade competente (2); 

8. País de importação de resíduos - Autoridade competente (2); 

9. Notificação geral ou isolada; 

10. Data(s) projetada(s) do(s) embarque(s) e período durante o qual os resíduos serão 
exportados e itinerário proposto (inclusive ponto de entrada e saída) (3); 

11. Meio de transporte planejado (rodovia, ferrovia, mar, ar, águas internas); 

12. Informações sobre seguro (4); 

13. Designação e descrição física dos resíduos, inclusive número Y e número das 
Nações Unidas e sua composição (5) e informações sobre quaisquer requisitos 
especiais da manejo inclusive providências de emergência em caso de acidentes; 
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14. Tipo de empacotamento planejado (por exemplo, a granel, dentro de tambores, 
navio); 

15. Quantidade estimada em peso/volume (6); 

16. Processo pelo qual os resíduos são gerados (7); 

17. Para os resíduos relacionados no Anexo I, classificações do Anexo III; 
características de risco, número H e classe das Nações Unidas; 

18. Método de depósito, e acordo com Anexo IV; 

19. Declaração do gerador de exportador de que as informações são corretas; 

20. Informações transmitidas (inclusive descrição técnica da usina) ao exportador ou 
gerador da parte do encarregado do depósito a respeito dos resíduos, com base 
nas quais este fez a sua avaliação de que não havia razão para crer que os 
resíduos não seriam administrados de forma ambientalmente saudável de acordo 
com as leis e regulamentos do país de importação; 

21. Informações relativas ao contrato entre o exportador e o encarregado do depósito. 

 

NOTAS: 

 

1) Nome completo e endereço, número de telefone, telex ou fac-símile e nome, 
endereço, número do telefone, telex ou fac-símile da pessoa a ser contatada. 

2) Nome completo e endereço, número do telefone, telex ou fac-símile. 

3) No caso de uma notificação geral para diversas expedições, as datas planejadas de 
cada expedição ou, se não forem conhecidas, a freqüência esperada das 
expedições será exigida. 

4) Informações a serem fornecidas sobre exigências relativas ao seguro e sobre como 
serão cumpridas pelo exportador, transportador e encarregado do depósito. 

5) A natureza e a concentração de componentes mais perigosos, em termos de 
toxicidade e outros perigos apresentados pelos resíduos tanto no seu manuseio 
como no método de depósito proposto. 

6) No caso de uma notificação geral para diversas expedições, tanto a quantidade total 
estimada quanto as quantidades estimadas para cada expedição individual serão 
exigidas. 

7) Na medida em que isto for necessário para avaliar o risco e determinar até que 
ponto a operação de depósito proposta é efetivamente adequada.  

 



164 

 

  

ANEXO V-B  

 

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS NO DOCUMENTO DE MOVIMENTO 

1. Exportador dos resíduos. (1) 

2. Gerador(es) dos resíduos e local de geração. (1) 

3. Encarregado do depósito e local efetivo do mesmo.  

4. Transportador(es) dos resíduos (1) ou seu(s) agente(s). 

5. Objeto da notificação geral ou unitário. 

6. A data do início do movimento transfronteiriço e data(s) e assinatura de cada 
pessoa encarregada dos   resíduos por ocasião dos recebimentos dos mesmos. 

7. Meio de transporte (rodovia, ferrovia, vias aquáticas internas, mar, ar), inclusive 
países de exportação, trânsito e importação, bem como ponto de entrada saída que 
tenham sido indicados. 

8. Descrição geral dos resíduos (estado físico, nome de embarque e classe 
apropriados das Nações Unidas, número das Nações Unidas, número Y e número H, 
de acordo com o caso). 

9. Informações sobre exigências especiais de manuseio, inclusive providências de 
emergência em caso de acidentes. 

10. Tipo e número de pacotes. 

11. Quantidade em peso/volume. 

12. Declaração do gerador ou exportador de que as informações são corretas. 

13. Declaração do gerador ou exportador de que não há objeção alguma por parte das 
autoridades competentes de todos os Estados interessados que sejam Partes. 

14. Certificado do encarregado do depósito quanto ao recebimento na instalação de 
depósito designada e indicação do método de depósito e data aproximada do 
mesmo. 

 

OUTRAS: 

As informações exigidas para o documento de movimento serão, quando possível, 
integradas num único documento com as informações exigidas pelas normas de 
transporte. Quando isto não for possível, as informações devem complementar, e não 
duplicar, aquelas exigidas de acordo com normas de transporte. O documento de 
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movimento deverá conter instruções a respeito de quem deverá fornecer informações 
e preencher qualquer formulário. 

 

(1) Nome completo e endereço, número de telefone, telex ou fac-símile e o nome, 
endereço, número de telefone, telex ou fac-símile da pessoa a ser contada em 
caso de emergência. 

(2) ANEXO VI  

 

ARBITRAGEM 

 

ARTIGO 1 

 

Salvo se o acordo mencionado no Artigo 20 da Convenção dispuser de outra maneira, 
o procedimento da arbitragem deverá ser conduzido de acordo com os Artigos 2 a 10 
abaixo. 

 

ARTIGO 2 

 

A parte demandante deverá notificar o Secretariado de que as Partes concordaram em 
submeter a controvérsia a arbitragem de acordo com o parágrafo 2 ou parágrafo 3 do 
Artigo 20 e indicar, em particular, os Artigos da Convenção cuja interpretação ou 
aplicação sejam objeto da controvérsia. O Secretariado encaminhará as informações 
recebidas a todas as Partes da Convenção. 

 

ARTIGO 3 

 

O tribunal de arbitragem deverá ser composto por três membros. Cada uma das 
Partes envolvidas na controvérsia deverá indicar um árbitro e os dois árbitros assim 
indicados deverão designar de comum acordo um terceiro árbitro, que será o 
presidente do tribunal. Este último não poderá ser um cidadão de qualquer das Partes 
envolvidas na controvérsia, nem residir usualmente no território de uma das Partes, e 
tampouco ser empregado por uma delas ou ter lidado com o caso em qualquer outra 
instância. 
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ARTIGO 4 

 

1. Caso o presidente do tribunal de arbitragem não tenha sido designado no prazo de 
dois meses a contar da data de indicação do segundo árbitro, o Secretário-Geral da 
Nações Unidas deverá, a pedido de uma das Partes, designá-lo dentro de um prazo 
adicional de dois meses. 

 

2. Caso uma das Partes envolvidas na controvérsia não indique um árbitro num prazo 
de dois meses a partir do reconhecimento da solicitação, a outra Parte poderá informar 
o fato ao Secretário-Geral das Nações Unidas, o qual designará o presidente do 
tribunal de arbitragem num período adicional de dois meses. Após a designação, o 
presidente do tribunal de arbitragem deverá solicitar à parte que não indicou um árbitro 
para fazê-lo num prazo de dois meses. Decorrido este período, ele deverá informar o 
Secretário-Geral das Nações Unidas, que fará a indicação num prazo adicional de dois 
meses. 

 

ARTIGO 5 

 

1. O tribunal de arbitragem deverá proferir sua decisão de acordo com o direito 
internacional e de acordo com os dispositivos da presente Convenção. 

 

2. Qualquer tribunal de arbitragem constituído como previsto no presente anexo 
deverá estabelecer suas próprias regras de procedimento. 

 

ARTIGO 6 

 

1. As decisões do tribunal de arbitragem com relação tanto ao procedimento quanto à 
substância, deverão ser tomadas por voto majoritário de seus membros. 

 

2. O tribunal poderá tomar as medidas apropriadas para determinar os fatos. Mediante 
solicitação de uma das Partes, poderá recomendar medidas cautelares 
indispensáveis. 
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3. As Partes envolvidas na controvérsia oferecerão todas as facilidades necessárias 
para o bom andamento do processo. 

 

4. A ausência ou não cumprimento de obrigação por uma parte não representará 
impedimento ao andamento do processo. 

 

ARTIGO 7 

 

O tribunal poderá conhecer alegações contrárias baseadas diretamente na matéria da 
controvérsia, e deliberar a respeito. 

 

ARTIGO 8 

 

A menos que o tribunal de arbitragem determine de outra forma em função de 
circunstâncias particulares do caso, as despesas do tribunal, inclusive a remuneração 
de seus membros, deverão ser assumidas pelas Partes envolvidas na controvérsia e 
divididas igualmente. O tribunal manterá um registro de todas as suas despesas e 
encaminhará um balanço final das mesmas às Partes. 

 

ARTIGO 9 

 

Qualquer Parte que tenha um interesse de natureza legal na matéria da controvérsia, 
o qual possa ser afetado pela decisão do caso, poderá intervir no processo mediante 
autorização do tribunal. 

 

ARTIGO 10 

 

O tribunal deverá proferir sua sentença arbitral num prazo de cinco meses a partir da 
data de sua constituição, a menos que julgue necessário dilatar o prazo por um 
período adicional que não deve exceder cinco meses. 

 

(Fonte: Supremo Tribunal Federal – 1993) 
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2. A sentença tribunal da arbitragem deverá ser acompanhada por uma declaração de 
motivos. Ela será definitiva e obrigatória para as Partes envolvidas na controvérsia. 

 

3. Qualquer controvérsia que possa surgir entre as Partes com relação à interpretação 
ou execução da sentença poderá ser encaminhada ao tribunal de arbitragem que 
emitiu a sentença ou, caso não seja possível submetê-la a este, a um outro tribunal 
constituído da mesma maneira que o primeiro. 

 

(Vide, no Decreto de promulgação, declaração de reservas feita pelo Brasil, por 

ocasião do depósito da Carta 


