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RESUMO 

O aumento da atividade do setor industrial, e consequente consumo de produtos e serviços, 

estimulou uma maior atenção por parte da sociedade moderna sobre o consumo de energia, 

matérias-primas e impactos ambientais que se manifesta através do aumento de pressões para 

a implementação de soluções mais sustentáveis. Este contexto conduz as organizações a níveis 

mais elevados de competição e de sustentabilidade, e como as cadeias de abastecimento têm 

um papel central nas estratégias de negócio das empresas, estas acabam por se tornar mais 

competitivas e sustentáveis.  

A abordagem Triple Bottom Line é uma ferramenta útil e necessária para conciliar a gestão de 

cadeias de abastecimento com a sustentabilidade, fazendo emergir o conceito de gestão de 

cadeias de abastecimento sustentáveis. No entanto, a literatura revela que existe falta de uma 

abordagem que permita avaliar a sustentabilidade nas cadeias de abastecimento de forma 

sustentada. Para colmatar esta lacuna, foram identificados indicadores adequados em cada uma 

das três dimensões da sustentabilidade.  

Através destes indicadores foram construídos com a abordagem MACBETH dois modelos 

multicritério de apoio à decisão que avaliam a sustentabilidade nas cadeias de abastecimento de 

dois diferentes sectores. A aplicação e análise destes modelos são ilustradas em duas cadeias 

de abastecimento, tornando possível a avaliação da sustentabilidade em cadeias de 

abastecimento. 

 

Palavras-chave: Cadeia de Abastecimento; Sustentabilidade; Desenvolvimento Sustentável; 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão; MACBETH. 
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ABSTRACT 

The increasing activity in the industrial sector, and the consequent increase in the consumption 

of goods and services, rose awareness on modern society about the consumption of energy, raw 

materials and environmental impacts, which is manifested by increasing pressure to implement 

more sustainable solutions. This context leads organizations to higher levels of competition and 

sustainability, and since supply chains have a central role in companies’ business strategies, they 

end up becoming more competitive and sustainable.  

The Triple Bottom Line is a necessary and useful approach to combine management with the 

subject of supply chains, giving birth the concept of managing sustainable supply chains. 

However, the literature reveals that there is a lack of an approach that evaluates sustainability in 

supply chains in a sustainable manner. To bridge this gap, appropriate indicators were identified 

in the three dimensions of sustainability.  

Through these indicators two MCDA models were developed with the MACBETH approach in 

order to evaluate sustainability in two supply chains from different sectors. The application and 

analysis of these models are illustrated in two supply chains, making it possible to evaluate 

sustainability within supply chains. 

 

Keywords: Supply Chain; Sustainability; Sustainable Development; Multiple Criteria Decision 

Analysis; MACBETH. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O aumento da atividade do setor industrial, e consequente consumo de produtos e serviços, estimulou 

uma maior atenção por parte da sociedade moderna sobre o consumo de energia, matérias-primas e 

impactos ambientais. Esta preocupação crescente deriva da situação insustentável que se está a criar 

devido à exploração excessiva e abusiva de recursos naturais. Considerando este novo paradigma e a 

pressão por parte da sociedade, o setor industrial necessita alcançar um equilíbrio entre os impactos 

negativos da sua atividade, e os benefícios positivos que produz para a sociedade. Assim, as 

organizações tentando alcançar este novo objetivo procuram soluções mais sustentáveis, existindo 

uma procura por operações mais sustentáveis por parte das empresas (Pagell e Wu, 2009). O ponto 

de viragem sobre o conceito de sustentabilidade surgiu em 1987 quando a World Commission on 

Environment and Development desenvolveu o relatório Brundtland, que pode ser considerado como o 

ponto de começo para o moderno conceito de desenvolvimento sustentável (Hutchins e Sutherland, 

2008). 

As cadeias de abastecimento têm assumido um papel central nas estratégias de negócio das empresas. 

Através de uma gestão eficiente e eficaz destes elementos, uma organização pode desenvolver 

vantagens competitivas face à concorrência, nomeadamente em termos de redução dos custos 

empresariais, capacidade de resposta à procura dos clientes, e aumento da qualidade dos seus 

produtos (Cooper et al., 1997). Como tal, a procura por soluções mais sustentáveis nas empresas é 

transmitida para as suas cadeias de abastecimento (Seuring e Müller, 2008).  

Com esta nova perspetiva, a conquista da sustentabilidade económica a longo prazo nas cadeias de 

abastecimento deixou de ser requisito suficiente para avaliar a sustentabilidade como um todo. As 

organizações também devem incorporar dimensões ambientais e sociais, forçando as organizações a 

sair da sua zona de conforto (Bai e Sarkis, 2010). O crescimento económico é a chave para o sucesso 

nas organizações, no entanto, só se torna sustentável se também tiver em conta a dimensão social e 

ambiental nas suas atividades económicas (Epstein, 2008). Portanto, uma abordagem Triple bottom 

line será fundamental para integrar estas três dimensões nas atividades e cadeias de abastecimento 

das empresas. 

É neste contexto que existe a necessidade de existir um modelo que avalie a sustentabilidade nas 

cadeias de abastecimento em todas as dimensões de forma equivalente. Apesar de vários autores 

terem procurado estabelecer um método universal aceitável para avaliar a sustentabilidade e 

desempenho nas cadeias de abastecimento, este feito ainda não foi alcançado (Corbière-Nicollier et 

al., 2011). Não existe um padrão consensual no que se deve e como se deve medir a sustentabilidade 

nas cadeias de abastecimento, conduzindo a uma identificação defeituosa dos processos e atividades 

a melhorar, o que por vezes provoca um desequilíbrio na ponderação das dimensões da 

sustentabilidade. Uma das razões apontadas é o fato de existir o uso de diferentes métricas e um vasto 
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grupo de indicadores de sustentabilidade sugeridos em diferentes contextos (Krajnc e Glavič, 2005). 

Este trabalho pretende colmatar esta ausência de um modelo que avalie a sustentabilidade nas cadeias 

de abastecimento em todas as dimensões de forma adequada, reunindo indicadores de vários métodos 

utilizados e formulando um modelo multicritério apropriado.  

1.2 OBJETIVOS  

Esta dissertação pretende abordar a sustentabilidade de uma cadeia de abastecimento, tendo como 

objetivo principal a construção de um índice multicritério para avaliar a sustentabilidade de cadeias de 

abastecimento. Para tal é necessário efetuar etapas intermédias que irão ajudar a chegar ao objetivo 

principal: 

 Estruturação do problema da sustentabilidade das cadeias de abastecimento, considerando os 

objetivos fundamentais das organizações. 

 Revisão do estado da arte sobre cadeias de abastecimento, sustentabilidade, cadeias de 

abastecimento sustentáveis e análise multicritério. 

  Adquirir a base informacional disponível de uma cadeia de abastecimento que incorpore um 

conjunto de indicadores suficientemente robustos que permitam avaliar o desempenho de 

diferentes cadeias de abastecimento no que diz respeito à sua sustentabilidade. 

 Propor uma metodologia para o desenvolvimento de um modelo multicritério de avaliação da 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento. 

 Estruturação e construção do modelo proposto, detalhando as etapas necessárias ao seu 

desenvolvimento. 

 Aplicação do modelo multicritério construído e análise dos resultados obtidos. 

1.3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO  

Apresenta-se nesta secção o faseamento proposto para o desenvolvimento deste trabalho de 

dissertação. 

O faseamento consiste em seis etapas que são apresentadas na Figura 1 e descritas de seguida. 
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Figura 1. Etapas de desenvolvimento da dissertação 

1ª Etapa – Definição do problema a resolver  

A primeira etapa consiste em caracterizar e contextualizar o problema a resolver. Os diferentes temas 

pesquisados são apresentados, bem como a motivação para os investigar. 

2ª Etapa – Revisão bibliográfica  

Na segunda etapa efetua-se a revisão bibliográfica relevante para o problema identificado na primeira 

etapa. Neste sentido, pretende-se que esta revisão inclua os temas de cadeias de abastecimento e 

sustentabilidade. O objetivo desta etapa é perceber quais as considerações e tipos de modelos 

existentes que poderão ser utilizados no estudo do problema sobre o qual incide este trabalho. 

3ª Etapa – Estruturação da problemática de avaliação da sustentabilidade  

A terceira etapa passa pela estruturação da problemática de avaliação da sustentabilidade. Nesta etapa 

são identificados e caracterizados os principais indicadores de avaliação de sustentabilidade em 

cadeias de abastecimento. Também se elabora uma breve revisão bibliográfica para identificar a 

abordagem multicritério mais adequada para elaborar o modelo de avaliação descrito na etapa 

seguinte. 

4ª Etapa – Conceção e construção de um modelo multicritério 

A quarta etapa tem como objetivo a conceção e construção de um modelo multicritério para avaliar a 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento. Para atingir este objetivo, os indicadores identificados 

na terceira etapa serão validados através de informações fornecidas por empresas/institutos que 

estejam empenhados no âmbito da sustentabilidade, através de entrevistas e/ou inquéritos. As 

informações consistirão essencialmente em juízes de valor qualitativos. 

5ª Etapa – Teste e validação do modelo  

Na quinta etapa o modelo multicritério é testado e validado de modo a verificar a sua adequação aos 

objetivos pretendidos. Realiza-se também uma análise de sensibilidade aos resultados do modelo 

1
• Definição do problema a resolver

2
• Revisão Bibliográfica

3
• Estruturação da problemática de avaliação da sustentabilidade 

4
• Conceção e Construção do Modelo Multicritério

5
• Teste e Validação do Modelo

6
• Análise e Discussão dos Resultados
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fazendo variar os parâmetros mais críticos, de forma a perceber o impacto de potenciais alterações nos 

mesmos, e também uma identificação de possíveis melhorias a introduzir. 

6ª Etapa – Análise e discussão dos resultados 

Na última fase realiza-se uma análise dos resultados do modelo e uma discussão das vantagens e 

fragilidades do modelo. É ilustrado também como o modelo pode ser usado para avaliar a 

sustentabilidade das cadeias de abastecimento de várias organizações. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A parte remanescente desta dissertação está organizada em seis capítulos. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre a Gestão Sustentável de Cadeias de 

Abastecimento. Em primeiro lugar, são discutidos os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável. Em seguida, os diferentes modelos de cadeias de abastecimento são apresentados. No 

final do capítulo, são analisadas as conclusões da revisão bibliográfica estudada. 

No Capítulo 3 são identificados e caracterizados os principais indicadores de avaliação de 

sustentabilidade em cadeias de abastecimento para todas as dimensões da sustentabilidade 

(ambiental, económica e social). Desta forma estrutura-se a problemática de avaliação da 

sustentabilidade e inicia-se a base para construção do modelo multicritério. 

O Capítulo 4 expõe uma breve revisão bibliográfica, que foi elaborada com vista à identificação da 

abordagem multicritério mais adequada para a construção do modelo de avaliação. Para atingir este 

objetivo são referidas as características da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão e as diferentes 

abordagens que podem ser aplicadas. Por fim é descrita a razão da escolha da abordagem MACBETH 

e as vantagens que apresenta relativamente a outras abordagens multicritério. 

No Capítulo 5 é explicado o motivo do desvio do rumo inicial da dissertação. É também exposto a 

construção do modelo multicritério proposto no capítulo anterior, sendo relatadas todas as etapas 

necessárias à sua construção. 

No Capítulo 6 descrevem-se as opções a utilizar no modelo multicritério e são analisados os resultados 

dos modelos desenvolvidos. Por fim são elaboradas análises de sensibilidade e de robustez aos 

resultados dos modelos. 

As conclusões principais da dissertação são apresentadas no Capítulo 7. 
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2 SUSTENTABILIDADE NAS CADEIAS DE ABASTECIMENTO  

Este capítulo expõe os conceitos teóricos relevantes para abordar o tópico da sustentabilidade no 

contexto da gestão da cadeia de abastecimento. Na secção 2.1 apresenta-se a revisão do estado da 

arte relativamente à temática da sustentabilidade, e expõem-se as características e dimensões da 

sustentabilidade na perspetiva da metodologia do Tripple Bottom Line. A secção 2.2 identifica os tipos 

de cadeias de abastecimento existentes, tendo como foco as práticas de Gestão Sustentável das 

Cadeias de Abastecimento. Por fim, a secção 2.3 sumariza e revela os destaques e sublinha as 

consequentes implicações e conclusões. 

2.1 A SUSTENTABILIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Nos últimos anos, têm existido pressões internas e externas em torno do desempenho sustentável das 

empresas. A nível interno, existe cada vez mais uma maior pressão por parte dos colaboradores, 

fornecedores e acionistas para que as empresas promovam responsabilidade social e ambiental nas 

suas estratégias. A nível externo, os órgãos de soberania, os clientes, a concorrência e a sociedade 

motivam a preocupação ambiental das empresas, sendo a política governamental o principal 

estimulador para a sua consciencialização da sustentabilidade (Epstein, 2008). As pressões de 

organizações não-governamentais de referência, como o World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) e a Greenpeace, também têm uma relevância acentuada. Estas organizações 

fornecem metodologias de apoio na redução do impacto ambiental das empresas, desempenhando um 

papel fundamental na consciencialização ambiental da sociedade e dos intervenientes do mercado 

financeiro (Bouma et al., 2001). 

É neste contexto que surge a crescente necessidade de incorporar a sustentabilidade como fator 

competitivo nas empresas. O conceito de sustentabilidade começa então a aparecer no vocabulário 

empresarial (Seuring et al., 2008). Contudo, existem várias definições de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável na literatura. Isto decorre de a sustentabilidade deter um carácter 

multidisciplinar e envolver diferentes interpretações que refletem diferenças de valor e contextos 

específicos (Mawhinney, 2002). 

O desenvolvimento sustentável é definido pela World Commission on Environment and Development 

(WCED, 1987) como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. O desenvolvimento 

sustentável tenta solucionar o problema enunciado por Friedman (2008), que afirma que o ser humano 

está a ter uma perspetiva e visão verde sem os recursos necessários, sem uma ética de conservação 

e sem uma resposta sistémica baseada numa conceção inteligente e apoiada por forças de mercado, 

padrões de eficiência mais elevados e regulamentações mais restritivas, capazes de tornar essa visão 

uma realidade. 

Classificar a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável em três dimensões – social, ambiental 

e económica – parece ser amplamente aceite (Carter e Easton, 2011; Dyllick e Hockerts, 2002). A 
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sustentabilidade apenas é alcançada, uma vez encontrado o equilíbrio entre as dimensões referidas, 

havendo desenvolvimento humano em sociedades equilibradas, possibilitando geração de riqueza no 

sistema económico, protegendo o ambiente e os recursos naturais (Silva, 2003). Deste modo, a 

sustentabilidade tem como um dos principais objetivos induzir o homem a reduzir a sua pegada 

ecológica (Wackernagel e Rees, 1997).  

Uma das implicações da sustentabilidade das empresas, e consequentemente, das cadeias de 

abastecimento, é o conjunto mais amplo de critérios que têm que ser contemplados para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, que é frequentemente designado por Triple Bottom Line (Carter e 

Rogers, 2008; Kleindorfer et al., 2005; Seuring e Müller, 2008), e que abrange as três dimensões já 

antes referidas: ambiental, económica e social (ver Figura 2). Este conceito foi criado por John Elkington 

em 1994. Em 1995 Elkington reformulou as três dimensões do Triple Bottom Line, atribuindo um 

significado mediático, mas idêntico às dimensões mencionadas, substituindo as dimensões ambiental, 

económica e social por Planet, People and Profit (Elkington, 2004).  

Com base na definição de sustentabilidade desenvolveu-se recentemente o conceito de 

sustentabilidade corporativa. Este relata a necessidade da gestão empresarial que equilibra as 

necessidades económicas das empresas com as responsabilidades pelo desenvolvimento da 

sociedade e a preservação dos recursos naturais (Pedroso e Zwicker, 2007). A sustentabilidade 

corporativa está associada a três preocupações fundamentais: a responsabilidade ambiental, a criação 

de valor económico e a responsabilidade social (Kleindorfer et al., 2005).  

 

 

Figura 2. Modelo da Triple Bottom Line (adaptado de Carter e Rogers (2008)) 

Os resultados obtidos com o Triple Bottom Line tentam descrever o impacto ambiental e social das 

atividades realizadas por uma organização para o seu desempenho económico, de uma forma 

mensurável, a fim de mostrar possíveis melhorias ou elaborar uma avaliação mais aprofundada 

(Elkington, 1998).  
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Dimensão económica 

Edum-Fotwe e Price (2009) afirmam que, usualmente, apenas a dimensão económica da 

sustentabilidade é explorada e avaliada pelas empresas. Isto pode ser explicado pela necessidade que 

as iniciativas e estratégias relacionadas com sustentabilidade no seio de uma organização tragam um 

retorno positivo para a mesma. Como tal, a viabilidade financeira torna-se um pré-requisito num 

mercado competitivo (Stamford e Azapagic, 2011). No entanto, Senge e Carstedt (2001) afirmam que 

a criação de valor económico obtido por empresas sustentáveis depende essencialmente da adoção 

de uma estratégia económica que interligue a indústria, a sociedade e o meio ambiente. Segundo estes 

autores, novos modelos de negócio e produtos inovadores, no âmbito da sustentabilidade, precisam de 

promover resultados financeiros satisfatórios para serem viabilizados.  

Segundo Willard (2002) os benefícios para as organizações resultantes de iniciativas sustentáveis 

podem ser tangíveis ou intangíveis. Este autor define benefícios tangíveis como aqueles que estão 

associados à redução de custos de produção e de custos comerciais, ao aumento dos lucros e da quota 

de mercado. Por outro lado, define os benefícios intangíveis como aqueles que estão associados ao 

aumento da produtividade dos funcionários, à redução de riscos e a facilidades de financiamento. Uma 

das medidas de desempenho mais utilizadas para medir a rendibilidade de uma organização é o Índice 

de Rendibilidade (em inglês, Return On Investment (ROI)) (Christopher, 2011). 

Dimensão ambiental 

Diversos autores assinalam a importância da dimensão ambiental nas empresas no âmbito da 

sustentabilidade corporativa. Willard (2002) considera a poluição, a escassez de recursos naturais e a 

pobreza como os principais desafios da sustentabilidade. Segundo o autor, a estratégia ambiental das 

empresas, em geral, evolui segundo três fases: prevenção da poluição, produtos ambientalmente 

corretos e produção limpa. A comunidade científica em parceria com as indústrias desenvolveram 

várias ferramentas para auxiliar na identificação de áreas com potencial para progresso ambiental. O 

princípio dos três R’s – Reduzir, Reciclar, Reutilizar – foi considerado uma ferramenta valiosa para 

cumprir a eficiência ambiental, uma vez que ajudou organizações a elaborar estratégias que 

correspondam aos seus valores e imagem (Price e Joseph, 2000; Sarkis et al., 2010; Winkler, 2010).  

A dimensão ambiental da sustentabilidade apreende os impactos que uma organização pode ter em 

sistemas vivos ou não vivos, incluindo ecossistemas, terra, ar, e água (GRI, 2011). Devido a ser um 

conceito que abrange diretamente o meio ambiente e tem bastante cobertura mediática, a maior parte 

dos artigos avaliados sobre a avaliação da sustentabilidade põem mais em foco questões relacionadas 

com o ambiente (Seuring, 2013).  

A Análise Ciclo-de-Vida (ACV) é uma das ferramentas usadas como ponto de partida para a análise 

ambiental. Consequentemente, a procura de energia e as emissões de dióxido de carbono são os 

tópicos mais mencionados. Contudo, existe um grande espectro de critérios sobre impactos ambientais 

em recursos, como a água, energia ou até mesmo desperdícios não reutilizáveis que são considerados 

(Seuring, 2013). Este método é exposto com maior pormenor no Capítulo 3. 
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Dimensão social  

A Global Reporting Initiative (GRI, 2011) definiu a dimensão social da sustentabilidade, como aquela 

que captura os impactos que uma organização pode ter em sistemas sociais onde opera. A 

responsabilidade social corporativa tem uma ligação muito próxima com a dimensão social da 

sustentabilidade (Ashby et al., 2012). A responsabilidade social corporativa é definida pelo World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD) como a decisão da empresa de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável, trabalhando com os seus empregados, as suas famílias e a 

comunidade local, assim como com a sociedade em seu conjunto, para melhorar sua qualidade de 

vida. O pilar social tem em conta uma vasta gama de assuntos, como educação, água potável, 

alimentos, igualdade, emprego, ética nos negócios, riqueza, direitos humanos, segurança, 

relacionamento das partes interessadas, normas de trabalho e de responsabilidade social (Azapagic, 

2003; Closs et al., 2011; GRI, 2011; Vachon e Mao, 2008; Vallance et al., 2011). 

A Análise Ciclo-de-Vida (ACV) é tradicionalmente focada nos impactos ambientais dos produtos e 

serviços. No entanto, tem sido alvo de críticas, pois os aspetos sociais não são considerados 

adequadamente, ainda que estes façam parte dos esforços da responsabilidade social empresarial. 

Desde modo, tem existido algum progresso e evolução recente que tem conduzido ao desenvolvimento 

metodológico da Análise Ciclo-de-Vida Social (sACV) (Dreyer et al., 2006; Jørgensen et al., 2008; 

Robèrt et al., 2002) culminando com o consenso do relatório UNEP-SETAC que enumera as medidas 

necessárias a implementar no sACV a produtos e serviços (Benoît et al., 2010; UNEP, 2009). Por 

consequência, o sACV é uma abordagem diferente para o conceito de ciclo de vida destinado a avaliar 

os implicações sociais ou potenciais impactos sociais (UNEP, 2009). 

As três dimensões em perspetiva  

A integração das três dimensões desempenha um papel central, no entanto não é um tópico muito 

abordado na investigação relacionada com a sustentabilidade (Hassini et al., 2012; Seuring, 2013; 

Seuring e Müller, 2008). Pesquisas prévias confirmam que é necessário uma melhor integração da 

dimensão social com as dimensões ambientais e económicas (Seuring, 2013). O estudo realizado por 

Hassini et al. (2002) sobre o foco dos estudos que aplicaram o conceito de sustentabilidade em cadeias 

de abastecimento verifica que apesar de existirem aplicações onde ocorreram considerações 

ambientais, económicas e sociais, nenhum dos artigos adotou as três dimensões. Desta forma existe 

a necessidade de analisar a cadeia de abastecimento como um todo, e integrar as três perspetivas da 

sustentabilidade na avaliação das cadeias de abastecimento. A Global Reporting Initiative utiliza o 

Tripple Bottom Line como um alicerce base, proporcionando uma eficiente e transparente referência 

padrão, para que as organizações possam facilmente monitorizar os seus impactos económicos, 

ambientais e sociais.  
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2.2 CADEIAS DE ABASTECIMENTO 

O conceito cadeia de abastecimento está associado ao processo de transformação de matéria-prima 

em produto final, incluindo a sua respetiva distribuição (Ahi e Searcy, 2013). Com a evolução na área 

das cadeias de abastecimento, novas ideias e necessidades emergiram, levando à expansão e 

evolução do conceito inicial de cadeias de abastecimento. Este desenvolvimento e avanço foram 

responsáveis pela diversificação da Cadeia de Abastecimento Tradicional em vários modelos mais 

atuais tais como: a Cadeia de Abastecimento Inversa, a Cadeia de Abastecimento em Ciclo Fechado, 

a Cadeia de Abastecimento Verde, e por fim a Cadeia de Abastecimento Sustentável.  

Nesta secção caracterizam-se e comparam-se os vários tipos de cadeia de abastecimento. 

2.2.1 Cadeia de Abastecimento Tradicional 

Min e Zhou (2002) definem uma cadeia de abastecimento como um sistema integrado que sincroniza 

um conjunto de processos de negócio inter-relacionados com vista a: 1) adquirir matérias-primas e 

componentes; 2) transformar essas matérias-primas e componentes em produtos acabados; 3) 

acrescentar valor a esses produtos; 4) distribuir e promover esses produtos a retalhistas ou clientes; 5) 

facilitar a troca de informações entre as várias entidades envolvidas. 

No entanto, a cadeia de abastecimento pode ser descrita por apenas uma palavra: movimento. Mais 

especificamente o movimento de três recursos chave: informação, produtos, e dinheiro. O movimento 

destes três recursos é afetado por uma série de forças que interagem com a cadeia de abastecimento 

global. Sendo o objetivo principal fazer com que a cadeia de abastecimento seja o mais coesa possível 

para o cliente, e ao mesmo tempo integrar todas as complexidades operacionais da cadeia de 

abastecimento, tornando-a eficaz e eficiente (Plenert, 2007). 

Uma cadeia de abastecimento tradicional contém fornecedores, fabricantes, distribuidores que 

englobam centros de distribuição, retalhistas e consumidores. Estes elementos contribuem para uma 

cadeia de abastecimento tradicional que, normalmente, é composta por dois processos distintos: 1) o 

processo de planeamento de produção e o controlo de inventário que cuida do aprovisionamento, da 

produção e armazenagem; 2) o processo de distribuição e logística que determina como os produtos 

são obtidos e transportados desde os centros de distribuição para a etapa seguinte da cadeia de 

abastecimento (Tsiakis et al., 2001).  

As duas principais características da cadeia de abastecimento tradicional são o fluxo direto de produtos 

de fornecedores para clientes finais e o fluxo inverso de informação, que estão representados no 

diagrama da Figura 3 (Disney et al., 2003; Min e Zhou, 2002; Tsiakis et al., 2001). 
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Figura 3. Representação de uma cadeia de abastecimento tradicional típica (adaptado de Disney et al. (2003)) 

2.2.2 Cadeia de Abastecimento Inversa 

A gestão de cadeias de abastecimento tem, tradicionalmente tido como foco, a análise de fluxos do 

fornecedor para o consumidor final, permitindo a transformação de materiais não diferenciados em 

produtos finais (Prahinski e Kocabasoglu, 2006). A preocupação sobre fluxos inversos, de 

consumidores para fornecedores é muito reduzida, no entanto, com as mudanças no comportamento 

do consumidor final, nomeadamente a consciencialização ambiental sobre os possíveis impactos que 

os produtos possam provocar, as empresas têm estado mais complacentes e apreensivas com a 

mentalidade verde nas suas operações empresariais (Lambert et al., 2011; Rogers e Tibben-Lembke, 

2001). O acréscimo de regulamentação associada à responsabilidade sobre produtos em fim de vida, 

grandes quantidades de devoluções de produtos com indústrias a experienciar devoluções na ordem 

dos 50%, oportunidades de vendas em mercados globais ou secundários com aumentos significativos 

de produção de receita a partir de produtos anteriormente descartados, limitação de capacidade de 

aterros e os seus elevados custos são fatores decisivos para o incremento considerável de cadeias de 

abastecimento inversas (Meyer, 1999; Trebilcock, 2002). 

A gestão de fluxos inversos é uma extensão da tradicional cadeia de abastecimento, com o regresso 

do produto ao processamento das organizações ou à sua eliminação. A gestão de cadeias de 

abastecimento inversa é definida como uma gestão eficaz e eficiente de uma série de atividades 

necessárias para recuperar um produto de um cliente, e proceder à sua eliminação ou à recolha do seu 

valor residual (Prahinski e Kocabasoglu, 2006).  

Uma cadeia de abastecimento inversa requer um planeamento, um projeto e um controlo apertado e 

cuidadoso, sendo a sua gestão mais complexa quando comparado com uma cadeia de abastecimento 

tradicional. Este aumento de complexidade deve-se essencialmente ao facto de os consumidores 

poderem devolver os produtos no seu fim de vida ou em qualquer instante do seu ciclo de vida, como 

por exemplo, em garantias ou reparações (Guide et al., 2003). Planear e controlar uma cadeia de 

abastecimento inversa é uma tarefa complexa, e apesar das cadeias de abastecimento inversas não 

serem todas iguais, a maior parte executa cinco importantes processos: a aquisição e recolha do 

produto dos clientes, a logística inversa, a inspeção e separação, a recuperação e distribuição de 

vendas, e o marketing onde se criam mercados secundários para o produto recuperado (Blackburn et 

al., 2004).  
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2.2.3 Cadeia de Abastecimento em Ciclo Fechado 

Tal como definido anteriormente, uma cadeia de abastecimento de fluxo direto termina no consumidor 

final, enquanto uma cadeia de abastecimento inversa pode começar nesse preciso ponto. As cadeias 

de abastecimento em ciclo fechado consideram não só o tradicional fluxo da cadeia de abastecimento, 

de fornecedor para cliente final, mas também o fluxo inverso, de cliente final para fornecedor (Zeballos 

et al., 2012). Assim, a cadeia de abastecimento de ciclo fechado considera, simultaneamente, o fluxo 

direto e inverso (Barbosa-Póvoa, 2009).  

Segundo Krikke et al. (2004) a constituição de uma cadeia de abastecimento em ciclo fechado pode 

contribuir para a melhoria do desempenho económico e ambiental, diminuindo custos e reduzindo 

impactos ambientais de uma cadeia de abastecimento. Krikke et al. (2001) afirmam ainda que a 

integração das atividades de logística inversa numa cadeia tradicional assume ainda maior relevância 

na atualidade, com o leasing de produtos e as vendas pela internet a provocarem um aumento na 

devolução de produtos. Guide e Van Wassenhove (2002) referem também que as empresas que têm 

tido maior sucesso com a utilização de cadeias inversas são maioritariamente as que coordenam o 

fluxo inverso com o fluxo direto. 

Schultmann et al. (2006) assinalam duas grandes razões que tornam a cadeia de abastecimento de 

ciclo fechado e a sua integração da logística inversa interessante para as empresas e corporações. A 

primeira é impulsionada pela possibilidade de uma empresa revender um produto usado com um lucro 

associado. Sempre que um produto é considerado possuir um valor de mercado significativo após o 

final da sua primeira fase de utilização, pode ser rentável para o fabricante recolher, melhorar, ou 

revender o seu produto. A segunda decorre da necessidade de cumprir os requisitos legais exigidos às 

empresas. Devido às exigências crescentes para satisfazer as legislações europeias e nacionais, a 

gestão dos fluxos de produtos usados tornou-se numa preocupação crucial para fabricantes e 

importadores de produtos, mesmo que não haja lucro esperado nos produtos. Deste modo, é 

assegurado um padrão ambiental elevado que pode conduzir a um aumento de custos ambientais 

dentro da empresa (Barbosa-Póvoa, 2009; Carter e Easton, 2011; Schultmann et al., 2006). No entanto, 

algumas empresas verificaram que podem aumentar a receita, o nível de serviço e obter uma vantagem 

competitiva ao recolher e recuperar os seus produtos (Stock et al., 2006). 

2.2.4 Cadeia de Abastecimento Verde 

A cadeia de abastecimento verde representa a integração das preocupações ambientais na cadeia de 

abastecimento (Sarkis, 2006). O objetivo das iniciativas de cadeia de abastecimento verde é eliminar 

ou minimizar impactos negativos ambientais e desperdício de recursos, desde a extração da matéria-

prima ao uso e eliminação do produto (Eltayeb et al., 2011; Vachon e Klassen, 2008). À semelhança 

com as cadeias de abastecimento inversas e em ciclo fechado, o conceito verde ganhou reputação 

entre os gestores devido, em maioria, ao seu potencial de melhoria de lucro (Sarkis et al., 2011; 

Srivastava, 2007). 
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A gestão ambiental representa a preocupação das organizações com o meio ambiente natural e como 

estas minimizam os efeitos ambientais negativos nas suas operações (Klassen e McLaughlin, 1996; 

Welford, 2000). Os princípios de gestão ambiental especificam políticas, procedimentos, e protocolos 

de auditoria para controlar as operações que geram resíduos ou emissões (Matthews, 2003). Enquanto 

os princípios e normas de gestão ambiental fornecem poderosas ferramentas que contêm um potencial 

de gerar melhorias significativas para o desempenho ambiental das organizações, o seu foco restringe-

-se apenas na criação e documentação de políticas e procedimentos ambientais (Curkovic et al., 2005). 

As empresas podem afirmar-se como sendo ambientalmente pró-ativas sem empreender o esforço de 

implementar a estratégia verde nas suas cadeias de abastecimento (Darnall e Edwards, 2006). Existem 

procedimentos e políticas que representam esforços para melhorar o desempenho ambiental somente 

dentro dos limites operacionais da empresa, em vez de ser estendida ao longo da cadeia de 

abastecimento (Bansal e Clelland, 2004; Handfield et al., 2005). Ao contrário da gestão ambiental 

tradicional, o conceito de cadeia de abastecimento verde assume total responsabilidade de uma 

empresa face aos seus produtos desde a sua extração ou aquisição de matérias-primas até ao uso 

final e eliminação de produtos (Hart, 1995; Srivastava, 2007). Representa também a aplicação de 

princípios de gestão ambiental para todo o conjunto de atividades que abrangem o ciclo de pedido do 

cliente, incluindo a conceção, fabrico e montagem, embalamento, logística e distribuição (Handfield et 

al., 1997; Zsidisin e Siferd, 2001). 

2.2.5 Cadeia de Abastecimento Sustentável 

Apesar da história da sustentabilidade, a sua aplicação às cadeias de abastecimento apenas surgiu no 

fim da década de 1980 (Maloni e Brown, 2006). Por norma, os estudos em gestão de cadeias de 

abastecimento são concentrados em questões económicas (Goetschalcks e Fleischmann, 2008), por 

exemplo, procurando minimizar os custos operacionais (Nagurney, 2010a) ou maximizar os lucros 

(Nagurney, 2010b). Até recentemente, a maior parte da investigação sobre a gestão de cadeias de 

abastecimento abordava questões como o ambiente, segurança e direitos humanos de modo 

independente, sem considerar as potenciais inter-relações entre estes e outros aspetos da 

responsabilidade social (Carter e Jennings, 2002). 

Tanto a investigação como a aplicação prática sobre a sustentabilidade na gestão das cadeias de 

abastecimento também têm crescido continuamente na última década (Ahi e Searcy, 2013; Carter e 

Easton, 2011; Seuring e Müller, 2008). A Gestão Sustentável das Cadeias de Abastecimento (GSCA) 

permite às empresas implementar práticas de responsabilidade corporativa e alcançar uma maior 

eficiência no desempenho da logística e no uso de recursos (ver, e.g., Gold et al. (2010) e Carter e 

Easton (2011)), enquanto as três dimensões da sustentabilidade são consideradas (Triple Bottom Line), 

ou seja, as dimensões ambiental, económica e social. Um impulsionador para tais práticas empresariais 

é a constante mudança nas configurações da cadeia de abastecimento.  
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De acordo com a definição dada por Seuring e Müller (2008), a GSCA pode ser definida como a gestão 

de material, informações e fluxos de capital, bem como a cooperação entre as empresas ao longo da 

cadeia de abastecimento, incorporando os objetivos das três dimensões do desenvolvimento 

sustentável. Seuring e Müller (2008) realçam a importância da cooperação dos parceiros da cadeia de 

abastecimento. Esta importância é também relatada em artigos de outros autores que colocam ênfase 

em relações fortalecidas em GSCA (e.g. (Sharfman et al., 2009)).  

Existem vários incentivos para a implementação de GSCA. O crescimento da imagem corporativa e 

lealdade associada ao cliente é um dos incentivos mais realçados e citados (Choi e Eboch, 1998; 

Heikkurinen, 2010; Reiner, 2005). Outros fortes incentivos que são associados à implementação da 

GSCA são a transparência e desempenho dos processos organizacionais (Autry et al., 2001; Lai et al., 

2002; Olugu et al., 2011) e a eficiência de recursos como a energia e material, que permitem reduzir 

custos de produção (Johnson, 1999; Olugu et al., 2011; Teuteberg e Wittstruck, 2010). Estes incentivos 

ou razões para a implementação da GSCA podem ser considerados como indicadores de sucesso para 

a GSCA (Wittstruck e Teuteberg, 2012).  

Os mercados que têm como alvo clientes com alto nível de conhecimento de todas as três dimensões 

da sustentabilidade estão expostos a mudanças dinâmicas nas perceções e expectativas do cliente. 

Nestes mercados, a teoria de gestão estratégica GSCA pode ajudar a alcançar um alto desempenho 

nas empresas (Beske et al., 2013). 

2.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

As empresas mudaram a sua perspetiva sobre sustentabilidade após a tomada de consciencialização 

ambiental, devida à pressão dos órgãos de soberania, organizações não-governamentais e clientes. A 

nova noção de sustentabilidade foi estabelecida no relatório de Brundtland realizado pela WCED em 

1987. Este relatório alterou a maneira tradicional de medir a sustentabilidade nas cadeias de 

abastecimento, introduzindo formalmente a necessidade de incorporar as dimensões ambiental e social 

na avaliação. Elkington colmatou esta lacuna com o Triple Bottom Line, considerando de forma igual 

os aspetos ambientais, económicos e sociais na tomada de decisão.  

Contudo, não foi apenas a sustentabilidade que se adaptou nas últimas décadas devido a pressões 

externas e internas. O conceito de cadeias de abastecimento também evoluiu progressivamente, 

moldando assim as cadeias de abastecimento tradicionais, incorporando novas estratégias e 

comportamentos para dar resposta às novas exigências. O resultado foi a criação de modelos 

alternativos e conceitos em paralelo com a cadeia de abastecimento tradicional para satisfazer as 

necessidades do público. Com esta mudança, as empresas estão a convergir de uma cadeia de 

abastecimento tradicional para uma cadeia de abastecimento sustentável (ver Figura 4).  

A abordagem Triple Bottom Line é uma ferramenta útil e necessária para conciliar a gestão de cadeias 

de abastecimento com a sustentabilidade, fazendo emergir o conceito de gestão de cadeias de 

abastecimento sustentáveis. Esta evolução permite às empresas adquirirem vantagens competitivas 

aumentando a receita, satisfazendo os clientes, e ao mesmo tempo, promovendo uma atividade 
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sustentável. Para suportar esta evolução, emerge uma necessidade de procurar indicadores que 

permitam avaliar todas as dimensões da sustentabilidade na cadeia de abastecimento, e que ajudem 

a conduzir a uma visão sustentável. A procura destes indicadores e a sua respetiva exposição são 

apresentados no capítulo 3. 

 

 

Figura 4. Modelos de Cadeias de Abastecimento 
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3 PRINCIPAIS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE EM 

CADEIAS DE ABASTECIMENTO 

Neste capítulo serão introduzidos e identificados os principais indicadores de sustentabilidade em 

cadeias de abastecimento. Estes indicadores, que foram divididos em três grupos correspondentes às 

três dimensões da sustentabilidade, poderão mais tarde servir de base para a construção de um modelo 

multicritério de avaliação da sustentabilidade em cadeias de abastecimento. Nas secções 3.1, 3.2 e 

3.3, são expostos os indicadores económicos, ambientais e sociais, respetivamente. Por fim na secção 

3.4 são apresentadas as conclusões do capítulo. 

3.1 DIMENSÃO ECONÓMICA 

O desempenho económico de uma organização é fundamental para a compreensão da organização e 

a sua base para a sustentabilidade. No entanto, esta informação está bem presente nas contas e 

relatórios financeiros anuais em vários países. As demonstrações financeiras fornecem informações 

sobre a posição, desempenho e alterações na posição financeira de uma entidade. Indicam também 

os resultados alcançados na gestão do capital financeiro fornecido à organização. Existe uma crescente 

procura nos relatórios de sustentabilidade sobre a contribuição das organizações para a 

sustentabilidade dos sistemas económicos onde atuam. Uma organização pode ser financeiramente 

viável, mas tal pode ter sido alcançado através da criação de externalidades significativas que afetam 

os stakeholders. Os indicadores ou categorias de impacto da dimensão económica são destinados a 

medir os resultados económicos das atividades da cadeia de abastecimento de uma organização e os 

efeitos desses resultados nos stakeholders e na sociedade. 

As categorias de impacto da dimensão económica foram selecionados através da junção dos 

indicadores presentes no GRI, IchemE e do Eurostat, pois estas instituições promovem a 

sustentabilidade a nível mundial e possuem índices que contemplam indicadores trabalhados. Os 

dados de desempenho produzidos pelos indicadores nesta seção têm como objetivo ilustrar o fluxo de 

capital entre diferentes stakeholders e os principais impactos económicos da organização sobre a 

sociedade. 

Valor Económico Acumulado Líquido (VEAL) 

Este indicador avalia valores económicos gerados e distribuídos, incluindo receitas, custos 

operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros 

acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. Os dados sobre a criação e 

distribuição de valor económico fornecem uma indicação básica de como a organização criou riqueza 

para os stakeholders. Os vários componentes do valor económico acumulado líquido (VEAL) fornecem 

um perfil económico da organização (GRI, 2011; IChemE, 2003).  
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Os dados VEAL devem ser compilados, sempre que possível, a partir de dados concluídos na auditoria 

financeira da cadeia de abastecimento, através de um relatório de lucros e perdas, ou também pelas 

contas de gestão auditadas internamente. Estes dados também podem ser expostos a nível monetário. 

Para melhor avaliar os impactos económicos locais, o indicador VEAL deve ser apresentado 

separadamente a nível de país, regionais ou de mercado, se assim for significativo (GRI, 2011).  

Implicações Financeiras  

A categoria de Implicações Financeiras avalia as implicações financeiras da cadeia de abastecimento 

que está a ser avaliada, e outros riscos ou oportunidades empresariais, que estejam associados a 

mudanças climáticas. As mudanças climáticas apresentam riscos e oportunidades para as 

organizações, investidores e para os stakeholders. As cadeias de abastecimento podem enfrentar 

riscos físicos devido a alterações no sistema climático e padrões meteorológicos. Estes riscos incluem 

o impacto resultante do aumento de tempestades, mudanças no nível do mar, temperatura ambiente, 

e disponibilidade de água. Impactos sobre a força de trabalho, tais como efeitos sobre a saúde (por 

exemplo, doenças relacionadas com o calor), ou a necessidade de mudar as operações, são realidades 

presentes (GRI, 2011). 

Os governos tentam regular as atividades que contribuem para as mudanças climáticas, e como tal, as 

organizações que são diretamente ou indiretamente responsáveis por emissões negativas, enfrentam 

um risco regulatório, que pode ser expresso através do aumento de custos ou outros fatores que 

impactem a competitividade da cadeia de abastecimento. Limites nas emissões de gases com efeito 

de estufa criam oportunidades para as organizações, pois estimulam a utilização de novas tecnologias 

e abrem novos mercados (GRI, 2011).  

Nível de Dependência (Autonomia Financeira) 

Este indicador fornece uma medida de contabilização de contribuições governamentais oferecidas a 

uma organização. A assistência financeira significativa recebida do governo em comparação com os 

impostos pagos pode ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento de uma imagem equilibrada das 

transações entre a cadeia de abastecimento e o governo (Eurostat, 2009; GRI, 2011).  

Para que os benefícios financeiros diretos ou indiretos significativos recebidos por uma cadeia de 

abastecimento sejam contabilizados neste indicador, é necessário que estes não representem uma 

transação de bens e serviços, mas que sejam um incentivo ou compensação pelas ações tomadas, 

pelo custo de um ativo, ou despesas efetuadas. Estes incentivos representam uma ajuda financeira 

significativa, no entanto, o prestador de assistência financeira não espera um retorno financeiro direto 

pela assistência oferecida (GRI, 2011). 

 

Políticas, Práticas e Económicas na Comunidade Local 

Esta categoria de impacto analisa as políticas, práticas e a proporção de gastos que uma cadeia de 

abastecimento possui com fornecedores em localidades onde opera. A influência que uma organização 
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pode ter em economias locais, vai para além de empregos diretos e pagamento de salários e impostos. 

Ao apoiar as empresas locais na cadeia de abastecimento, uma organização pode indiretamente atrair 

investimentos adicionais para a economia local (Eurostat, 2009; GRI, 2011).  

As organizações podem obter ou manter a sua licença social para operar em parte, demonstrando 

impactos económicos locais positivos. O abastecimento local pode corresponder a uma estratégia que 

ajuda a garantir a oferta, apoiar uma economia local estável, e pode ser mais eficiente para as 

localizações remotas. O nível de gastos locais também pode ser um fator importante na contribuição 

para a economia local e para preservar laços com a comunidade. No entanto, o impacto geral de 

abastecimento local dependerá também da sustentabilidade do fornecedor a longo prazo (GRI, 2011). 

Contratações Locais 

Esta categoria de impacto considera os procedimentos para a contratação local, e a proporção de 

gestores seniores recrutados da comunidade local em unidades operacionais importantes, efetuadas 

por uma organização. A seleção de empregados e gestores seniores é baseado em várias 

considerações. A garantia de que a administração é preenchida com residentes locais pode beneficiar 

a comunidade local e a capacidade de compreensão da organização sobre as necessidades locais. A 

diversidade dentro de uma equipa de gestão e a inclusão de membros da área local reforça o capital 

humano, o benefício económico para a comunidade local, e a capacidade da organização para entender 

as carências locais (GRI, 2011). 

Impacto de Investimentos  

Este indicador fornece esclarecimento sobre o impacto de investimentos em infraestruturas e serviços 

oferecidos por uma organização, nomeadamente para benefício público, através de envolvimentos 

comerciais ou em pro bono. Assim, como a criação e distribuição de valor económico, uma organização 

pode afetar uma economia através dos seus investimentos em infraestruturas. Os impactos do 

investimento em infraestruturas vão além do âmbito das operações de negócios da própria cadeia de 

abastecimento e abrangem um prazo extenso. Existe a possibilidade de incluir ligações de transportes, 

serviços públicos, equipamentos sociais comunitários, centros desportivos, centros de saúde e bem-

estar, ou outras atividades sociais. Juntamente com o investimento nas próprias operações da 

organização, esta é uma medida da contribuição de capital de uma organização para a economia (GRI, 

2011; IChemE, 2003). 

Impactos Económicos Indiretos 

Esta categoria de impacto identifica e descreve os impactos indiretos significativos, incluindo a extensão 

dos impactos, que uma organização provoca. Os impactos económicos indiretos são uma importante 

parte da influência económica de uma cadeia de abastecimento no contexto do desenvolvimento 

sustentável. Os impactos económicos diretos e influência de mercado tendem a ter como foco as 

consequências imediatas de fluxos monetários para os stakeholders. Por outro lado, os impactos 

económicos indiretos incluem impactos adicionais concebidos quando o capital circula pela economia 

(GRI, 2011) 
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Os impactos económicos diretos são frequentemente medidos como o valor de transações entre a 

cadeia de abastecimento e os seus stakeholders, enquanto os impactos económicos indiretos são os 

resultados – por vezes não monetários – da transação. Os impactos indiretos são um aspeto importante 

do papel da cadeia de abastecimento como participante ou agente na mudança socioeconómica, 

particularmente nas economias em desenvolvimento. Para efeitos de gestão, os impactos económicos 

indiretos são uma indicação importante de que os riscos de reputação podem ser desenvolvidos, ou 

onde as oportunidades podem surgir para expandir o acesso ao mercado (GRI, 2011). 

3.2 DIMENSÃO AMBIENTAL 

Nas últimas décadas as indústrias têm sido pressionadas a desenvolver processos, produtos e práticas 

que sejam mais favoráveis ambientalmente. As primeiras propostas para reduzir os impactos 

ambientais nas cadeias de abastecimento abrangiam apenas a fábrica ou o processo de fabrico. No 

entanto, estas abordagens trazem uma desvantagem, pois ao reduzirem impactos ambientais 

negativos numa determinada etapa na cadeia de abastecimento, podem provocar um aumento numa 

outra etapa (Chaabane et al., 2012). É necessário uma análise mais completa de todos os processos, 

produtos e atividades de uma cadeia de abastecimento.  

Neste contexto, surge um importante conjunto de métodos que geralmente é aplicado para avaliar o 

desempenho ambiental, a Análise do Ciclo-de-Vida (ACV). Esta ferramenta tem sido cientificamente 

aceite para quantificar impactos ambientais e os seus impactos potenciais sobre todo o ciclo de vida 

de um produto, processo ou atividade (Pieragostini et al., 2012). Apesar de existirem várias métricas e 

métodos para avaliar o desempenho ambiental, a ACV é recomendada pela Comissão Europeia 

(Commission, 2014) 

A ACV é formalmente definida pela SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) como 

uma metodologia para a avaliação dos impactos associados ao uso de um produto, a um processo 

produtivo, a atividades ou a um sistema em geral, dentro de limites bem definidos. Segundo Ferreira 

(2004), este processo envolve uma compilação e avaliação das entradas, saídas, e dos potenciais 

impactos ambientais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida (ver Figura 5). Esta 

afirmação corrobora que a ACV é uma ferramenta para a análise do impacto ambiental dos produtos 

em todas as fases do seu ciclo de vida desde o "berço” ao “túmulo" (Van den Heede e De Belie, 2012). 
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Figura 5. Entradas e saídas de um sistema de um produto (Ferreira, 2004) 

Contudo, uma análise completa ao ciclo-de-vida de um produto é uma tarefa complexa, dispendiosa, e 

que exige bastante tempo. São poucas as ACV que têm em consideração todos os processos e 

impactos possíveis. Para contornar esta situação, usa-se frequentemente uma versão mais limitada da 

ACV que seja adequada aos objetivos propostos (Browne et al., 2005).  

O processo ACV é uma abordagem sistemática composta por quatro componentes: 1) definição de 

objetivos e âmbito; 2) análise de inventário; 3) análise de impacto; e 4) interpretação dos resultados 

(Figura 6).  

 

Figura 6. Fases de uma Análise de Ciclo de Vida (Ferreira, 2004) 

Na primeira fase da ACV, Definição de Objetivos e Âmbito, define-se e descreve-se o produto, 

processo, ou atividade. Estabelece-se o contexto no qual a avaliação será realizada e identificam-se 

os limites e efeitos ambientais a serem revistos para a avaliação. Na Análise de Inventário, identificam-

se e quantificam-se todas as correntes de entrada e saída do sistema em estudo, em termos de energia 

e de materiais necessários associados a cada etapa de produção, uso e tratamento final de um produto. 

Seguidamente, faz-se a Análise de Impacto, onde se realiza a avaliação dos impactos ambientais mais 

relevantes de todo o ciclo-de-vida (AICV), que pode ser feita de acordo com diferentes metodologias e 

métodos de análise, associados às correntes de entrada e saída do sistema. Nesta fase são analisados 

os efeitos humanos e ecológicos na utilização da energia e materiais, identificados na análise de 
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inventário. Por último, na fase de Interpretação avaliam-se os resultados da Análise de Inventário e 

Análise de Impacto para selecionar o produto preferido, processo ou serviço com uma compreensão 

clara das incertezas e suposições utilizadas para gerar os resultados. 

A Análise de Impacto é a fase da análise do ciclo-de-vida onde surgem metodologias associadas ao 

produto que estamos a analisar. As metodologias utilizadas nesta fase empregam indicadores que 

descrevem os impactos que os produtos ou serviços podem ter no ambiente. Esses indicadores são 

uma fonte fidedigna e testada na dimensão ambiental da sustentabilidade. Dessa forma, os métodos 

providenciam uma valiosa fonte de indicadores que podem ser utilizados num futuro modelo 

multicritério. 

3.2.1 Métodos de Análise de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) 

A ACV quantifica a energia e materiais usados, resíduos libertados para o meio ambiente e realiza a 

avaliação do impacto dessas entradas e saídas através da utilização de diferentes categorias de 

impacto (Miettinen e Hämäläinen, 1997). Nas últimas décadas, vários autores propuseram diferentes 

métodos de LCA e a maioria deles segue a metodologia apresentada na Figura 7 (Lucas et al., 2014). 

 

Figura 7. Metodologia de ACV utilizando técnicas de ponto médio/ponto final, adaptado de (Lucas et al., 2014) 

Esta metodologia considera que um processo ou produto tem um inventário de impactos que podem 

ser traduzidos em diversas categorias de impacto através da aplicação de fatores de impacto ambiental 

(ponto médio). Estas categorias de impacto são associadas a um ponto final que correlaciona diferentes 

categorias de impacto. O tipo e o número de pontos médios e pontos finais cobertos variam 

dependendo do método de ACV.  

Como existem diferentes indicadores de ponto médio nos métodos de Análise de Impacto do Ciclo de 

Vida, é necessário fazer uma revisão da arte sobre os indicadores presentes nestas metodologias. Para 

esta revisão da literatura foram apenas considerados os 12 métodos mais relevantes de AICV (Carvalho 

et al., 2014). De forma a ser mais percetível a origem e a finalidade destas metodologias elaborou-se 

uma pequena descrição para cada um dos métodos considerados. 

Método CML 2002 

O método CML 2002 apresentado em Guinée (2002) é uma extensão do método CML 1992 exposto 

por Heijungs et al. (1992). O seu objetivo passa por fornecer as melhores práticas para os indicadores 
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de ponto médio, operacionalizando as normas da série ISO14040. O método CML 2002 inclui 

procedimentos recomendados para a normalização, no entanto não referencia métodos de ponderação. 

Tem como objetivo principal fornecer melhores práticas para os indicadores de ponto médio utilizando 

a série padrão ISO14040. Os indicadores presentes neste método são: Esgotamento de Recursos 

Abióticos, Esgotamento de Recursos Bióticos, Impactos de Uso de Terreno, Perca de Biodiversidade, 

Dessecação, Mudança Climática, Esgotamento da Camada Estratosférica do Ozono, Toxicidade 

Humana, Ecotoxicidade, Ecotoxicidade Aquática Potável, Ecotoxicidade Marinha, Ecotoxicidade 

Terrestre, Acidificação, Eutrofização, Desperdício de Calor, Odor, Ar Fétido, Agua Fétida, Ruído e 

Impactos da Radiação Ionizante. 

Método Eco-Indicador 99 

O método Eco-Indicador 99 foi desenvolvido com o objetivo de simplificar a interpretação e a 

ponderação de resultados. Uma das aplicações previstas foi o cálculo de pontuações de um único ponto 

eco-indicador que podem ser usadas nas tomadas de decisão do dia-a-dia. No entanto, também é 

utilizado como um método geral na avaliação do impacto na LCA (Goedkoop e Spriensma, 2001). O 

método EPS e o seu antecessor, o método Eco-Indicador 95, foram importantes para o 

desenvolvimento do Eco-Indicador 99. Este método avalia os impactos ambientais através de três 

indicadores associados a categorias de dano: saúde humana, qualidade do ecossistema e recursos. 

Todas estas categorias são normalizadas a nível europeu e são maioritariamente baseadas no ano de 

referência (1993), com algumas atualizações para emissões importantes (Ferreira, 2004). Este método 

possui os seguintes indicadores: Emissões Cancerígenas, Mudança Climática, Efeitos Respiratórios, 

Radiação Ionizante, Camada de Ozono, Acidificação/Eutrofização, Ecotoxicidade, Uso de Terreno, 

Esgotamento de Minerais, Combustíveis Fósseis e Extinção de Espécies. 

Método de Escassez Ecológica 

O método de Escassez Ecológica – algumas vezes chamado Swiss Ecoscarcity ou método suíço 

Ecopontos – permite uma ponderação comparativa e agregação de várias intervenções ambientais 

através do uso dos fatores ecológicos (Brand et al., 1998). O método fornece os fatores de ponderação 

para diferentes emissões emitidas para o ar, água e solo, bem como para a utilização de fontes de 

energia. Os fatores ecológicos são baseados nos fluxos anuais (fluxos correntes) e no fluxo anual 

considerado como crítico (fluxo crítico) numa área definida, país ou região (Müller-Wenk, 1994). 

Os eco-fatores foram originalmente desenvolvidos para a área da Suíça. Na Suíça, os valores eram 

adquiridos através dos mais recentes dados estatísticos disponíveis, enquanto os valores críticos eram 

deduzidos a partir dos objetivos científicos apoiados pela política ambiental suíça. Mais tarde, grupos 

de eco-fatores também foram disponibilizados para outros países, como a Bélgica e o Japão. Os 

indicadores presentes neste método são: Emissões para o Ar, Esgotamento da Camada do Ozono, 

Efeitos Respiratórios, Emissões para Águas Superficiais, Emissões para o Solo, Emissões para Águas 

Subterrâneas, Recursos Energéticos, Uso de Terreno, Extração de Gravilha, Consumo de Água 

Potável e Ruído. 
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Método EDIP 2003 

O método EDIP97 suporta as categorias clássicas relacionadas com as emissões de impacto a nível 

do ponto médio, bem como recursos e o ambiente de trabalho. O método EDIP97 inclui a normalização 

e ponderação dos impactos ambientais com base em metas políticas ambientais (Wenzel et al., 1997). 

O método EDIP2003 é um seguimento da metodologia EDIP97 com a inclusão da avaliação da 

exposição com base na informação regional na AICV de categorias de impacto não globais 

relacionadas com as emissões no ponto médio (Hauschild e Potting, 2005). A metodologia EDIP2003 

fornece fatores de normalização, mas não de ponderação. Os recursos apenas são abordados no 

método EDIP97. Os indicadores presentes neste método são: Aquecimento Global, Esgotamento da 

Camada do Ozono, Acidificação, Eutrofização Terrestre, Eutrofização Aquática, Formação de Ozono 

Fotoquímico, Toxicidade Humana, Ecotoxicidade e Ruído. 

Método EPD 

As Declarações Ambientais de Produtos Certificados (DAPC) estão a começar a ser usadas como uma 

ferramenta para a comunicação de informações nas ACV. As DAPC são baseadas na regra padrão 

ISO / TR 14025 e estão operacionalizadas em países como a Finlândia, a Itália, o Japão, a Noruega, a 

Polónia e a Suécia (Steen et al., 2008). 

Os utilizadores previstos do método são profissionais de diferentes tipos, não necessariamente bem 

informados sobre as questões ambientais. Estão a ser utilizados menos DAPC do que se esperava. 

Uma das razões é a dificuldade aparente de entender o que os números declarados significam. Os 

métodos utilizados para interpretações DAPC também podem ser utilizados como normalização ou 

ponderação para a ACV (Steen et al., 2008). Este método detém os seguintes indicadores: 

Aquecimento Global, Esgotamento da Camada do Ozono, Oxidação Fotoquímica, Acidificação, 

Eutrofização, Recursos Não Renováveis, Recursos Renováveis, Consumo de Água e Produção de 

Desperdícios. 

Método EPS 2000 

O método EPS foi desenvolvido pela primeira vez em 1990 para ajudar a desenvolver produtos. A 

atualização mais recente ocorreu em 2000, daí o seu nome. O método tem uma estrutura de ponto 

médio a ponto final. No início este modelo era bastante avançado, foi o primeiro modelo baseado em 

ponto final e o primeiro modelo que tem as incertezas totalmente especificadas (Steen, 1999a). O 

método foi concebido para ser utilizado com a simulação de Monte Carlo, uma vez que é uma parte 

integrante do raciocínio por detrás do método. Mecanismos ambientais que são incertos estão 

incluídos, ao invés de não excluídos como acontece noutros métodos. Este método produz indicadores 

de categoria a nível de danos expressos em unidades monetárias, que podem ser adicionados para 

calcular um único resultado, se assim desejado (Steen, 1999b). Os indicadores presentes neste método 

são: Esperança de Vida, Morbidade Severa, Distúrbios Graves, Capacidade de Colheitas, Madeira, 

Capacidade do Solo, Água, Combustível Fóssil, Carvão Fóssil, Gás Natural, Recursos Naturais, 

Minerais Extraídos, Gravilha Natural e NEX (extinção de espécies). 
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Método IMPACT 2002+ 

A metodologia IMPACT 2002+ propõe uma implementação viável de uma abordagem de ponto médio 

combinada com uma abordagem de dano, ligando todos os tipos de resultados da Análise de Inventário 

(fluxos elementares e outras intervenções) através de 14 categorias de ponto médio para quatro 

categorias de danos (Jolliet et al., 2003). 

Novos conceitos e métodos foram desenvolvidos para o método IMPACT 2002+ com base em 

abordagens existentes para garantir que se adaptem à comparação da AICV. Existiu uma colaboração 

com os programadores do método LIME, e outras categorias de ponto médio foram adaptadas a partir 

de métodos existentes (Eco-Indicator 99 e CML 2002). Todas as pontuações do ponto médio são 

relacionadas com as quatro categorias de danos: saúde humana, qualidade dos ecossistemas, 

alterações climáticas e recursos (Jolliet et al., 2003). A normalização pode ser realizada tanto no ponto 

médio ou a nível do dano. Este método possui os seguintes indicadores: Toxicidade Humana; Efeitos 

Respiratórios, Radiação Ionizante, Destruição da Camada do Ozono, Formação Fotoquímica Oxidante, 

Ecotoxicidade Aquática, Ecotoxicidade Terrestre, Eutrofização Aquática, Eutrofização Terrestre, 

Acidificação Terrestre, Ocupação de Terrenos, Aquecimento Global, Energias Não-Renováveis e 

Extração Mineral. 

Método LIME 

O Instituto de Ciências e Tecnologias Industriais Avançadas do Japão desenvolveu uma metodologia 

AICV orientada para danos denominada LIME. Este método serve para quantificar, com a maior 

precisão possível e com um elevado grau de transparência, os impactos ambientais induzidos pela 

ocorrência da carga ambiental no Japão. O objetivo foi a publicação de pontos aplicáveis a AICV: 1. 

Caracterização; 2. Avaliação de danos; 3. Ponderação (Itsubo e Inaba, 2003). 

O método LIME permite a avaliação de 15 categorias de impacto e 1000 substâncias, e é esperado 

que o âmbito da ACV seja ampliado e que haja a possibilidade de alcançar todos os impactos 

ambientais importantes que até agora têm sido negligenciados. Como o método LIME foi concebido 

para avaliar o impacto ambiental sobre a premissa de aquisição de dados de inventário, é possível 

utilizar o método LIME para outras áreas além da ACV. O método LIME foi desenvolvido no Japão por 

vários especialistas de todo o mundo, e é amplamente utilizado no Japão. Os indicadores presentes 

neste método são: Destruição da Camada do Ozono, Aquecimento Global, Acidificação, Poluição do 

Ar Urbana, Oxidação Fotoquímica, Toxicidade Humana, Toxicidade Biológica, Eutrofização, Poluição 

do Ar Interior, Uso de Terreno, Consumo de Recursos, Desperdício e Ruído. 

Método LUCAS 

O método LUCAS foi desenvolvido pela primeira vez em 2005 com o objetivo de fornecer uma 

metodologia adaptada ao contexto canadiano. É baseado em modelos existentes de caracterização de 

metodologias LCIA, como TRACI e IMPACT 2002+. Conforme recomendado pela SETAC (Bare et al., 

2000; de Haes et al., 2002), a metodologia LUCAS propõe fatores de caracterização de danos e de 

ponto médio, tal como o método IMPACT 2002+ (Jolliet et al., 2003). No método LUCAS são utilizados 
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dez categorias de impacto, e este tem como principais vantagens, a sua transparência e a facilidade 

para se adaptar a regiões maiores ou menores, se assim for necessário. Este método possui os 

seguintes indicadores: Acidificação, Smog Fotoquímico, Eutrofização Aquática, Eutrofização Terrestre, 

Efeitos Respiratórios, Ecotoxicidade, Toxicidade Humana, Uso de Terreno, Mudança Climática e 

Esgotamento da Camada do Ozono. 

Método MEEuP 

O método MEEuP foi desenvolvido por uma empresa em nome da Comissão Europeia (DG Enterprise) 

para avaliar se, e em que medida, produtos que consomem energia cumprem determinados critérios 

que os tornam elegíveis para medidas no âmbito da estrutura ecológica presente na diretiva 

2005/32/CE, como por exemplo, o uso de rótulos CE (Kemna et al., 2005). O método MEEuP é um 

modelo de ponto médio onde a normalização e ponderação não fazem parte da metodologia. A maioria 

das categorias de impacto no método MEEuP é conhecida de outros métodos de AICV, embora usando 

uma metodologia de avaliação de impacto diferente (Kemna et al., 2005). Ao contrário de outros 

métodos utilizados no contexto de ciclo de vida, este método tem um papel formal no contexto político, 

neste caso na União Europeia. Os indicadores presentes neste método são: Energia, Desperdício, 

Potencial de Aquecimento Global, Acidificação, Compostos Voláteis Orgânicos, Poluentes Orgânicos 

Persistentes, Metais Pesados, Partículas Finas, Emissões Aquáticas, Substâncias Perigosas, Uso de 

Terreno e Emissões Especificas de Produto. 

Método ReCiPe 

O método ReCiPe é um seguimento dos métodos Eco-indicador 99 e CML 2002. Este método integra 

e harmoniza a abordagem de ponto médio e a abordagem de ponto final numa estrutura consistente. 

Conta com 16 categorias de ponto médio e três categorias de ponto final. Embora inicialmente fosse 

pretendida a integração dos métodos, todas as categorias de impacto foram reconstruídas e atualizadas 

(Goedkoop et al., 2009). Embora o método não tenha sido publicado num documento único, a maioria 

das categorias de impacto têm sido descritas em revistas especializadas. Os indicadores presentes 

neste método são: Mudança Climática, Destruição da Camada do Ozono, Acidificação Terrestre, 

Eutrofização de Água Potável, Eutrofização Marinha, Toxicidade Humana, Formação Fotoquímica 

Oxidante, Formação de Matéria de Partículas, Ecotoxicidade Terrestre, Ecotoxicidade de Água Potável, 

Ecotoxicidade Marinha, Radiação Ionizante, Ocupação de Terrenos Agrícolas, Ocupação de Terrenos 

Urbanos, Transformação de Terrenos Naturais, Esgotamento de Água, Esgotamento de Recursos 

Minerais, Esgotamento de Combustíveis Fósseis. 

Método TRACI 

O método TRACI foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental (APA) dos EUA como um 

método de ponto médio que representa as condições ambientais nos EUA como um todo, ou por 

Estado. Durante o desenvolvimento do método TRACI a consistência com os pressupostos de modelos 

anteriores foi um fator importante para todas as categorias de impacto. Este método é suportado pela 

APA dos EUA, e é especialmente relevante para as emissões ocorrentes no ciclo de vida do produto 
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(Bare, 2002). Quando não havia precedente da APA, pressupostos e escolhas de valor foram 

minimizados através do uso de pontos médios. Este método possui os seguintes indicadores: 

Esgotamento da Camada do Ozono, Aquecimento Global, Formação de Smog, Acidificação, 

Eutrofização, Efeitos na Saúde Humana Cancerígenos, Saúde Humana Não-Cancerígenos, 

Ecotoxicidade e Esgotamento de Combustíveis Fósseis. 

3.2.2 Seleção das Categorias de Impacto dos Métodos 

A seleção das categorias de impacto ou indicadores foi feita através das metodologias provenientes da 

Análise de Impacto. Cada metodologia tem o seu conjunto de indicadores, no entanto, é comum 

existirem indicadores que avaliam a mesma área, mas apresentam nomenclaturas diferentes. Para 

efeitos de comparação e elucidação foram examinados os indicadores dos métodos ReCiPe e Impact 

2002+ presentes na Tabela 1. 

Tabela 1. Categorias de impacto presentes nos métodos ReCiPE e Impact2002+ 

ReCiPe Impact 2002+ 

1. Mudança Climática;   

2. Destruição da Camada do Ozono; 

3. Acidificação Terrestre;  

4. Eutrofização de Água Potável;   

5. Eutrofização Marinha;  

6. Toxicidade Humana; 

7. Formação Fotoquímica Oxidante;  

8. Formação de Matéria de Partículas; 

9. Ecotoxicidade Terrestre; 

10. Ecotoxicidade de Água Potável; 

11. Ecotoxicidade Marinha; 

12. Radiação Ionizante;  

13. Ocupação de Terrenos Agrícolas; 

14. Ocupação de Terrenos Urbanos;  

15. Transformação de Terrenos Naturais;  

16. Esgotamento de Água;  

17. Esgotamento de Recursos Minerais; 

18. Esgotamento de Combustíveis Fósseis. 

1. Toxicidade Humana; 

2. Efeitos Respiratorios; 

3. Radiação Ionizante;  

4. Destruição da Camada do Ozono; 

5. Formação Fotoquímica Oxidante;  

6. Ecotoxicidade Aquática; 

7. Ecotoxicidade Terrestre;  

8. Eutrofização Aquática; 

9. Eutrofização Terrestre; 

10. Acidificação Terrestre; 

11. Ocupação de Terrenos; 

12. Aquecimento Global; 

13. Energias Não-Renováveis; 

14. Extração Mineral. 

 

 

A partir da análise dos métodos ReCiPe e Impact 2002+ presentes na secção 3.2.1 e considerando a 

Tabela 1, é possível concluir que algumas categorias de impacto têm significado semelhante, e por 

vezes a mesma denominação. Por exemplo, a categoria de impacto chamado de Eutrofização é 

apresentada nos métodos enunciados com nomes bastante similares. No método ReCiPe é 

denominado de Eutrofização Marinha e de Eutrofização de Água Potável, e no método Impact 2002+ é 
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denominado Eutrofização Aquática. Estas nomenclaturas são diferentes, no entanto, avaliam a mesma 

área de impacto. Estas ocorrências são frequentes para os restantes métodos. 

Tendo em consideração o exemplo do parágrafo anterior, agruparam-se as categorias de impacto de 

acordo com a área de avaliação, seguindo o trabalho de Carvalho et al. (2014) juntamente com as 

diretivas ambientais do GRI. Esta junção elimina redundâncias entre métodos, permitindo obter apenas 

categorias de impacto que avaliam áreas distintas. Neste contexto, denomina-se grupo categórico de 

impacto à resultante do agrupamento de todas as categorias de impacto que avaliam a mesma área 

(por exemplo, Eutrofização e Potencial de Eutrofização), ou que se complementam na avaliação de um 

determinado efeito (por exemplo, a Eutrofização Aquática e Eutrofização Terrestre). Na Tabela 2 

apresenta-se um exemplo da agregação efetuada para determinar o grupo categórico denominado de 

Eutrofização. A mesma abordagem foi aplicada às restantes categorias de impacto. 

Tabela 2. Lista de categorias de impacto para o grupo categórico de Eutrofização (adaptado de Carvalho et al. 
(2014)) 

Grupo Categórico 

de Impacto 
Categorias de Impacto Métodos 

Eutrofização 

Eutrofização Aquática EDIP2003, IMPACT 2002+, LUCAS 

Eutrofização de Água Potável ReCiPe 

Eutrofização Marinha ReCiPe 

Compostos de Eutrofização EPD 

Eutrofização 
CML2001, Escassez Ecológica, 

LIME, TRACI 

Potencial de Eutrofização MEEuP 

Eutrofização Terrestre EDIP2003, LUCAS 

 

3.2.3 Grupos Categóricos de Impacto Ambiental 

As categorias de impacto foram sintetizadas num pequeno texto, de forma a contextualizar o que estes 

indicadores representam e irão avaliar na cadeia de abastecimento. 

Biodiversidade 

Este indicador ajuda as cadeias de abastecimento a identificar onde é que as suas atividades podem 

representar uma ameaça para espécies animais e vegetais em perigo de extinção. Estas atividades 

incluem a produção ou manuseamento de metais pesados e substâncias perigosas que transmitam 

impactos negativos, bem como a indução de infertilidade no solo, partículas inaláveis, poluição da 

hidrosfera e compostos orgânicos voláteis devido a atividades da cadeia de abastecimento. Esta 

categoria de impacto avalia a localização e tamanho da área utilizada por uma cadeia de abastecimento 

que esteja incluída em, ou tenha uma localização adjacente a, áreas protegidas e áreas de alto índice 

de biodiversidade fora das áreas protegidas. A utilização de terreno é incluído caso seja da própria 

cadeia de abastecimento, alugado ou administrado por esta (GRI, 2011).  
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Ao mencionar o impacto potencial sobre o uso do terreno que se encontra dentro, adjacente, próximo 

a áreas legalmente protegidas, bem como áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas 

protegidas, a cadeia de abastecimento pode identificar e compreender certos riscos associados à 

biodiversidade. A monitorização das atividades a ocorrer nas áreas protegidas e nas áreas de alto 

índice de biodiversidade torna possível para a cadeia de abastecimento reduzir os riscos de impactos. 

Torna também possível para a cadeia de abastecimento gerir impactos sobre a biodiversidade ou evitar 

uma má gestão. A negligência ou falha ao gerir adequadamente tais impactos pode resultar em danos 

à reputação da cadeia de abastecimento, atrasos na obtenção de licenças de construção, e à perda de 

licença social para operar (GRI, 2011). 

Emissões de Gases de Efeito de Estufa  

As emissões de gases de efeito estufa são a principal causa das alterações climáticas e são regidos 

pela Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (CNUMC) e o subsequente 

Protocolo de Quioto. Como resultado, diferentes regulamentações nacionais e internacionais e 

sistemas de incentivos (como certificados de negociação climática) visam controlar o volume e 

recompensar a redução das emissões de gases de efeito estufa. A combinação de emissões diretas e 

indiretas também fornece visões sobre as potenciais implicações de custos de tributação ou sistemas 

de negociação para as cadeias de abastecimento (GRI, 2011).  

É de referir que para algumas cadeias de abastecimento, as emissões de gases de efeito estufa 

indiretos são significativamente maiores do que as suas emissões diretas. No entanto, estes gases 

estão sobre a influência da cadeia de abastecimento que ao alterar as suas práticas pode originar 

reduções significativas. Medir e demonstrar os esforços para mitigar as emissões indiretas pode 

demonstrar liderança no combate às alterações climáticas e melhorar a reputação da cadeia de 

abastecimento. Esta categoria de impacto contempla outros indicadores como o Aquecimento global, 

Ar Fétido, Oxidação Fotoquímica e Poluição do Ar. 

Saúde Humana 

Esta categoria de impacto avalia os danos à saúde humana que são causados através de emissões de 

partículas finas e ozono, incluindo distúrbios que afetam os seres humanos, como o cheiro ou barulho 

provocado pelas atividades da cadeia de abastecimento (Bare, 2002). 

As partículas finas com um diâmetro inferior a 10 µm (PM10) representam uma mistura complexa de 

compostos orgânicos e inorgânicos. As partículas PM10 provocam problemas de saúde, uma vez que 

atinge a parte superior das vias respiratórias e pulmões quando inaladas. Os aerossóis PM10 

secundários são formados no ar a partir de emissões de dióxido de enxofre (SO2), amoníaco (NH3) e 

óxidos de azoto (NOx), entre outros (Organization, 2003). As partículas finas têm fontes antropogénicas 

e naturais, embora ambos podem contribuir significativamente para níveis de PM na atmosfera, esta 

categoria concentra-se sobre os efeitos atributivos de partículas antropogénicas. 

O ozono não é emitido diretamente para a atmosfera, mas é formado como resultado de reações 

fotoquímicas de NOx e Compostos Orgânicos Voláteis Não Metanos (COVNM). Este processo de 
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formação é mais intenso no verão. O ozono é um perigo para a saúde pública, pois pode inflamar as 

vias aéreas e danificar os pulmões. As concentrações de ozono levar a um aumento da frequência e 

da gravidade dos seres humanos com problemas respiratório, como a asma (GRI, 2011).  

Toxicidade 

Esta categoria de impacto contempla duas vertentes de toxicidade, a Ecotoxicidade e a Toxicidade 

Humana. A avaliação dos efeitos relacionados com a vertente de categoria de impacto Toxicidade 

Humana foca-se em efeitos resultantes da exposição direta a agentes químicos. Os efeitos na saúde 

causados por outros agentes, ou por outros mecanismos de ação, ou não são claramente atribuídos a 

uma das categorias de impacto sugerida (Haes et al., 1999) (por exemplo, os impactos da acidificação), 

ou são cobertos por outras categorias de impacto (por exemplo, efeitos na saúde na saúde humana 

devido às partículas finas). No entanto, esta vertente engloba e avalia elementos cancerígenos e 

consequentemente não-cancerígenos, pois podem ser consequências diretas da toxicidade em 

humanos.  

A vertente Ecotoxicidade tem como foco os efeitos de produtos químicos em organismos não-humanos 

vivos (Bare, 2002). Esta vertente de categoria de impacto estende-se em duas subcategorias: a 

toxidade marinha, incluindo toxidade de peixes e a toxicidade terrestre. Estas subcategorias avaliam a 

exposição de seres-vivos a produtos químicos tóxicos em ambientes ecológicos marinhos e terrestres. 

Consumo de Água  

A monotorização do volume total de água retirada da natureza contribui para a compreensão dos 

potenciais impactos e riscos associados com o uso de água por parte da cadeia de abastecimento 

(GRI, 2011). Esta categoria de impacto contabiliza o volume total de água utilizado, fornecendo 

informações sobre o impacto da cadeia de abastecimento como um utilizador deste bem. O esforço 

sistemático para monitorizar e melhorar o uso eficiente da água na cadeia de abastecimento está 

diretamente relacionada com os custos de consumo de bem. O consumo total de água pode indicar o 

nível de risco apresentado por interrupções no abastecimento de água ou no aumento do custo desta. 

A água doce apresenta sinais de escassez, e tal pode afetar os processos de produção que dependem 

de grandes volumes de água. Em regiões onde as fontes de água são altamente restritas, os padrões 

de consumo da cadeia de abastecimento influenciam também as relações com os stakeholders (GRI, 

2011). 

Energia Consumida 

Substituir as fontes de energia de combustíveis fósseis por renováveis é essencial para combater as 

alterações climáticas e outros impactos ambientais criados pela extração e processamento de energia. 

Apoiar a tecnologia de energia renovável e eficiente também reduz a dependência atual e futura da 

organização em fontes de energia não renováveis, e sua exposição à volatilidade potencial dos preços 

e de abastecimento (GRI, 2011). Este indicador mede o consumo de fontes de energia primária direta 

e indireta de uma cadeia de abastecimento, sendo também possível a análise do consumo de energias 
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renováveis (como por exemplo, a biomassa, geotérmica, solar e eólica) face às energias não-

renováveis (como por exemplo, a fóssil, nuclear e florestal).  

A pegada ambiental de uma organização é moldada em parte pela sua escolha de fontes de energia. 

As mudanças no equilíbrio dessas fontes pode indicar os esforços da organização para minimizarem 

os seus impactos ambientais. Informações sobre o consumo de fontes de energia primárias suporta 

uma avaliação de como a organização pode ser afetada por regulamentações ambientais emergentes, 

como o Protocolo de Quioto. O consumo de combustíveis fósseis é uma importante fonte de emissões 

de gases com efeito de estufa, e o consumo de energia está diretamente relacionado com as emissões 

de gases com efeito de estufa da organização (GRI, 2011). 

Desperdício Gerado 

A categoria de impacto Desperdício Gerado analisa os dados sobre os números de criação de 

desperdícios energéticos e físicos ao longo de vários anos. A Comissão Europeia considera que as 

quantidades de Desperdício para Aterro Sanitário e Desperdício para Incineração (sem recuperação 

de calor) dão uma indicação suficiente da componente de desperdício (Kemna et al., 2005). Estes 

dados podem indicar o nível de progresso e esforço que a cadeia de abastecimento tem feito para a 

redução de desperdícios, sendo estes desperdícios físicos ou energéticos (Kemna et al., 2005). Os 

dados indicam possíveis melhorias na eficiência e produtividade de processos. Do ponto de vista 

financeiro, a redução de desperdícios contribui diretamente para a redução dos custos de materiais, 

processamento e eliminação.  

Informações sobre o destino de eliminação de produtos/resíduos revelam até que ponto a cadeia de 

abastecimento conseguiu alcançar o equilíbrio entre as opções possíveis de eliminação e os impactos 

ambientais negativos. Por exemplo, os aterros e a reciclagem como destinos de eliminação, produzem 

diferentes tipos de impactos ambientais e efeitos residuais. A maioria das estratégias de minimização 

de resíduos realça opções prioritárias de reutilização, reciclagem e recuperação em relação a outras 

opções de eliminação (GRI, 2011). 

Recursos Utilizados  

Este indicador descreve a contribuição de uma cadeia de abastecimento para a conservação de 

recursos globais (exceto Energia e Água) e os esforços para reduzir a intensidade de material e 

aumentar a eficiência da economia (Goedkoop et al., 2009). Estes são objetivos expressos no Conselho 

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e de várias estratégias de 

sustentabilidade. Para os gestores internos e outros interessados na situação financeira da cadeia de 

abastecimento, o consumo de materiais está diretamente relacionado com os custos globais de 

operação. Seguir esse consumo internamente, seja por categoria de produto ou produto, facilita o 

acompanhamento da eficiência dos materiais e custo de fluxos de materiais. Esta categoria de impacto 

abrange recursos naturais, recursos minerais, recursos abióticos e bióticos, consumo de matérias-

primas, e o efeito de reciclagem. 
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O efeito de reciclagem visa identificar a capacidade de uma cadeia de abastecimento de usar matéria-

prima ou produtos reciclados. O uso desses materiais ajuda a reduzir a procura por material virgem e 

contribui para a conservação de recursos globais. Para os gestores internos e outras pessoas 

interessadas na condição financeira da cadeia de abastecimento, substituir por materiais reciclados 

pode contribuir para reduzir os custos globais de operação e beneficiar o ecossistema (GRI, 2011).  

Redução da Camada do Ozono 

A camada de ozono (O3) filtra uma importante parte da radiação ultravioleta biologicamente nociva do 

sol (UV-B). O Protocolo de Montreal regula internacionalmente as substâncias que danificam a camada 

do ozono. Esta categoria de impacto avalia as emissões das substâncias que danificam a camada do 

ozono, pois permite verificar se uma cadeia de abastecimento está em conformidade com a legislação 

atual e futura, e os seus prováveis riscos nessa área (Goedkoop et al., 2009). Isto é particularmente 

relevante para as cadeias de abastecimento cujos processos, produtos e serviços têm utilizado 

substâncias que danificam a camada do ozono e devem transitar para as novas tecnologias, a fim de 

respeitar os compromissos de eliminação progressiva. Os resultados da cadeia de abastecimento 

podem auxiliar a indicar o seu nível de liderança em tecnologia e posição competitiva nos mercados de 

produtos e serviços afetados pelas regras de substâncias que danificam a camada do ozono. 

Emissões Atmosféricas 

Este indicador mensura a magnitude das emissões atmosféricas, como o NOx e SOx, produzidos pela 

cadeia de abastecimento e pode demonstrar o tamanho relativo e a importância dessas emissões em 

comparação com outras cadeias de abastecimento de outras cadeias de abastecimento. Este indicador 

é admitido pelo International Panel on Climate Change (IPCC) e pelo World Meteorological Organization 

(WMO) (Toffoletto et al., 2007). Os poluentes do ar têm efeitos adversos sobre os habitats e sobre a 

saúde humana e animal. A deterioração da qualidade do ar, a acidificação, a degradação florestal, bem 

como problemas de saúde pública levou a regulamentações locais e internacionais para controlar as 

emissões atmosféricas. A redução de poluentes conduz a melhores condições de saúde para os 

trabalhadores e comunidades vizinhas. Reduções ou desempenho demonstrado além da conformidade 

pode melhorar as relações com as comunidades afetadas e os trabalhadores, bem como a capacidade 

de manter ou expandir as operações. Em regiões com limites de emissão, o volume de emissões 

também tem custos diretos para a cadeia de abastecimento (GRI, 2011). 

Efluentes Expedidos 

Esta categoria abrange os impactos que a cadeia de abastecimento pode provocar no ecossistema 

através da poluição derivada de efluentes, nomeadamente a eutrofização e acidificação dos locais onde 

opera. A eutrofização está normalmente associada aos impactos ambientais de excessivos níveis de 

nutrientes que alteram as composições das espécies e induzem o aumento de produtividade biológica. 

Esta categoria de impacto envolve não só os impactos sobre o excesso de nutrientes terrestres ou 

aquáticos, mas também cinge a poluição orgânica degradável, pois ambas afetam a produtividade 

biológica de alguma maneira (Baumann e Tillman, 2004). 
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Poluentes acidificantes como o SO2, NOx, HCl e NH3, têm uma vasta variedade de impactos no solo, 

águas subterrâneas, organismos biológicos, ecossistemas e materiais. A chuva ácida é apenas uma 

das muitas maneiras em que a deposição ácida ocorre. O nevoeiro, neve e orvalho também depositam 

os poluentes atmosféricos. A acidificação ocorre através da diminuição constante de pH dos oceanos 

ou água potável, causada pela absorção de dióxido de carbono (CO2) da atmosfera. Também é possível 

ocorrer no solo através da deposição atmosférica de substâncias inorgânicas, como sulfatos, nitratos e 

fosfatos, causando uma alteração na acidez no solo (Caldeira e Wickett, 2003).  

3.3 DIMENSÃO SOCIAL 

Para esta dimensão foram analisadas as categorias de impacto selecionadas no trabalho desenvolvido 

por Simões (2014) onde foram analisados 1500 indicadores de 250 artigos e que foram agrupados em 

diversos grupos categóricos, conjuntamente com os indicadores fornecidos pelo GRI. Existem 

categorias de impacto social associadas a stakeholders específicos (como funcionários ou clientes). 

No entanto, os impactos sociais das organizações também estão ligados a interações com estruturas 

de mercado e instituições sociais que estabelecem o ambiente social em que os stakeholders 

interagem. Essas interações, bem como a abordagem da organização para lidar com grupos sociais, 

como comunidades, representam uma componente importante do desempenho de sustentabilidade na 

cadeia de abastecimento. Neste ponto, serão discutidos os argumentos e os fundamentos que explicam 

a criação de cada um dos indicadores. 

Características Sociais Internas 

Esta categoria de impacto fornece uma visão abrangente do alcance e diversidade da força de trabalho 

de uma organização. Fornece uma imagem precisa dos aspetos de responsabilidade social de uma 

organização em relação à sua força de trabalho, revelando também os impactos das iniciativas 

organizacionais sobre os seus funcionários e sobre as características de emprego. Relata também o 

contrato existente dos funcionários, as políticas de remuneração da cadeia de abastecimento, bem 

como os benefícios concedidos aos empregados. Além disso, esta categoria procura medir a 

contribuição de uma cadeia de abastecimento para a criação de postos de trabalho em todo o país. 

Torna-se importante implementar práticas de trabalho adequadas dentro da cadeia de abastecimento 

com a finalidade de preservar a estabilidade no emprego, elevando a retenção de funcionários, 

aperfeiçoando a produtividade e minimizando a interrupção de operações. Esta categoria de impacto é 

particularmente relevante, uma vez que constitui o primeiro critério para avaliar a forma como a 

organização gere os seus recursos humanos e políticas de emprego, a fim de executar as suas 

operações com sucesso e implementar estratégias de negócios que criem valor para os acionistas 

envolvidos (GRI, 2011; Labuschagne et al., 2005). 

Práticas e Relações de Empregabilidade  

Esta categoria de impacto aborda as relações entre uma cadeia de abastecimento e sua força de 

trabalho, nomeadamente as práticas de empregabilidade (Erol et al., 2011). Por um lado, centra-se 

sobre a conformidade de aspetos legais sobre contratação e práticas disciplinares. Por outro lado, 
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revela as relações da organização com os sindicatos e as políticas de negociação coletiva. Permite que 

os acionistas estejam ao corrente das práticas de emprego da cadeia de abastecimento, 

nomeadamente com a consulta de trabalhadores e outras partes relevantes para os esforços de 

colaboração conjunta, de modo a realizar uma gestão responsável e melhorar os impactos sociais 

positivos para os funcionários. Esta categoria de impacto mede as iniciativas que a organização está a 

implementar de modo que possa aumentar 1) a eficiência dos processos de consulta com os seus 

empregados; 2) sua eficiência institucional; 3) a força dos direitos de trabalho (GRI, 2011). 

Práticas de Segurança e Saúde 

Esta categoria de impacto social aborda o cuidado de assistência que uma organização expressa 

perante o seu grupo de trabalho, sendo o seu objetivo avaliar o sucesso da implementação de uma 

cultura de segurança e de saúde responsável em todas as unidades de negócios. Centra-se no número 

de incidentes sofridos pela cadeia de abastecimento em estudo, bem como as medidas preventivas e 

de segurança implementadas para identificar os riscos de saúde e segurança, tentando mitigar os seus 

possíveis impactos. Esta categoria de impacto incentiva a divulgação de todo o tipo de programas e 

práticas que visam melhorar a segurança no local de trabalho, bem como o compromisso e treino dos 

seus funcionários em questões de saúde e segurança e os esforços da cadeia de abastecimento para 

oferecer melhores condições de trabalho para os seus funcionários (Zhao et al., 2012). 

As questões de saúde e de segurança tornaram-se uma questão fundamental para as cadeias de 

abastecimento, porque 1) aumenta a produtividade e a moral; 2) pode fornecer um indicador indireto 

do bem-estar da força de trabalho; 3) afeta a imagem da empresa e da marca na opinião pública. Por 

um lado, a literatura reconhece que a implementação de medidas eficazes de saúde e segurança é um 

passo para a realização da satisfação do empregado. Por outro lado, algumas indústrias (por exemplo, 

as indústrias de petróleo e químicos) dependem bastante no desempenho tolerável de saúde e 

segurança (por exemplo, baixo número de mortes provocadas por acidentes de trabalho), pois os 

órgãos reguladores podem encerrar as operações até que a situação seja devidamente retificada. 

Deste modo, a negligência destes aspetos no contexto da cadeia de abastecimento pode não só 

originar falhas na cadeia de abastecimento, mas também afetar a sua sustentabilidade económica a 

longo prazo (GRI, 2011). 

Formação, Educação e Competências Pessoais 

Este indicador avalia o nível de compromisso para melhorar as habilidades de capital humano em 

relação aos aspetos de trabalho e tentativas de correlacionar o desenvolvimento intelectual dos 

recursos humanos e do progresso da sustentabilidade social alcançado pela cadeia de abastecimento. 

Planos de desenvolvimento de carreira e análise de trabalho são duas questões primordiais, porque 1) 

aumenta a produtividade dos funcionários a longo prazo; 2) dificulta as possibilidades de 

incompatibilidade de carreira; 3) avalia o valor do trabalho e fornece informações sobre o desempenho 

do empregado. Um aspeto importante a compreender é que as empresas devem maximizar suas 

próprias forças internas a fim de serem capazes de criar valor nas cadeias de abastecimento. As 

cadeias de abastecimento e as suas organizações lutam para melhorar o conhecimento do capital 
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humano e as suas respetivas competências (recursos humanos e técnicos), pois permitem a criação 

de soluções que agregam valor para o negócio e para as necessidades dos clientes (von Geibler et al., 

2006; Zhao et al., 2012). 

Diversidade e Igualdade de Oportunidades  

Esta categoria de impacto tem como objetivo avaliar todos os tipos de medidas de estímulo à 

diversidade e igualdade de oportunidades dentro das cadeias de abastecimento. É essencial para 

qualquer empresa proporcionar igualdade de oportunidades e equidade financeira para os seus 

empregados. Desta forma, esta categoria avalia a variação do salário de entrada, por sexo, comparado 

ao salário mínimo local em localizações operacionais significativas (Azapagic, 2003; Spangenberg e 

Omann, 2006). Este indicador também fornece uma indicação da competitividade dos salários da 

cadeia de abastecimento, e as informações relevantes para a análise do efeito dos salários no mercado 

de trabalho local. Oferecer salários acima do mínimo pode ser um fator na construção de fortes relações 

com a comunidade, promover a lealdade dos empregados e reforçar licença social de uma organização 

para operar. Este indicador é mais relevante para as cadeias de abastecimento em que uma parte 

substancial do seu grupo de trabalho é compensada de uma forma que está relacionada com as leis 

ou regulamentos sobre o salário mínimo (GRI, 2011; Sarkis et al., 2012). 

Planos de Reforma 

Esta categoria de impacto tenta também identificar se a estrutura de planos de reforma oferecida aos 

empregados é baseada em planos de benefícios pré-definidos ou outros tipos de benefícios. Quando 

uma organização oferece um plano de reforma para o seu grupo de trabalho, esses benefícios podem 

vir a tornar-se compromissos de longo prazo para a cadeia de abastecimento, no entanto, garante um 

bem-estar económico aos trabalhadores (GRI, 2011). Os planos de benefícios definidos têm 

implicações potenciais para os empregadores em termos das obrigações que necessitam de ser 

cumpridas. Outros tipos de planos, como contribuições definidas, não garantem o acesso a um plano 

de reforma ou a qualidade de benefícios. O tipo de plano escolhido tem implicações para os 

empregados e para os empregadores. Por outro lado, um plano de pensões financiado adequadamente 

pode ajudar a atrair e manter uma força de trabalho estável e apoiar o planeamento financeiro e 

estratégico a longo prazo por parte do empregador (Edum-Fotwe e Price, 2009). 

Bem-estar do Grupo de Trabalho 

O objetivo desta categoria impacto social é a compreensão da correlação entre as práticas de trabalho 

da cadeia de abastecimento e o bem-estar dos empregados. Esta categoria de impacto avalia os 

aspetos essenciais relacionados com a moral, satisfação e o bem-estar dos funcionários. Por um lado, 

este indicador tenta capturar os impactos que as operações de negócios das cadeias de abastecimento 

geram na motivação dos trabalhadores. Por outro lado, contém indicadores que analisam as iniciativas 

destinadas a atender às necessidades do trabalhador e à melhoria do bem-estar (Sarkis et al., 2012). 

A comunidade científica avançou a necessidade de fornecer uma medida direta relacionada com estes 

aspetos sociais, porque os indicadores agregados nesta categoria permitem estabelecer uma ligação 
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entre a produtividade do grupo trabalho e o conceito de trabalho de qualidade. Argumenta-se que o 

bem-estar dos funcionários reflete um impacto económico direto no perspetiva financeira e, portanto, 

aperfeiçoa o desempenho da cadeia de abastecimento (Roca e Searcy, 2012). Este possível 

aperfeiçoamento significa que é positivo para as empresas implementar programas com o objetivo de 

desenvolver a satisfação e bem-estar no trabalho (por exemplo, a Google, na sua sede baseada na 

Califórnia, faculta instalações que incluem um ginásio, piscinas, múltiplos pavilhões desportivos e 

espaços de lazer). 

Inovação e Competitividade 

Esta categoria de impacto analisa o envolvimento da organização em soluções tecnológicas mais 

inovadoras, e coloca ênfase sobre os incentivos existentes que motivam a capacidade de inovação e 

otimizam a Investigação e Desenvolvimento (I&D). É um processo para melhor compreender a cultura 

organizacional de uma cadeia de abastecimento. Na verdade, esta categoria é particularmente 

interessante, pois indiretamente revela a capacidade da cadeia de abastecimento em incentivar os seus 

funcionários a serem criativos e procurar soluções de negócio mais eficientes para os clientes. O fato 

de que a organização está a investir mais em I&D mostra uma forte preocupação com a melhoria das 

suas operações e na valorização do cliente. Inovação e Investigação e Desenvolvimento (I&D) são os 

grandes pilares que estimulam o progresso social e impulsionam a mudança social. A I&D é um pré-

requisito fundamental para a melhoria das condições sociais e dificulta os impactos sociais 

(externalidades negativas) decorrentes das operações de negócios. Isto significa que as empresas têm 

que influenciar os níveis a montante e a jusante da sua cadeia de abastecimento para serem mais 

competitivas, inovadoras e socialmente sustentáveis. A inovação e I&D permanecem dentro das 

fronteiras da empresa, mas também fornecem uma perspetiva para além do ramo individual das 

cadeias de abastecimento. Deste modo, as empresas devem tentar 1) compartilhar e combinar 

recursos; 2) trocar informações e conhecimento; 3) alinhar estratégias; 4) criar sinergias para atingir 

metas sociais (Sarkis et al., 2012; von Geibler et al., 2006). 

Implementação e Integração dos Direitos Humanos 

Esta categoria define informações substanciais dos impactos de negócio sobre os funcionários e a 

comunidade, no que diz respeito aos direitos humanos. O objetivo desta categoria é divulgar o 

desempenho em direitos humanos a nível interno e dentro da cadeia de abastecimento. Em primeiro 

lugar, este indicador fornece indícios sobre a capacidade e a eficácia dos programas ou políticas 

internas que a organização colocou em prática de forma a prevenir violações de direitos humanos. Em 

segundo lugar, como a cadeia de valor do produto está dispersa por toda a cadeia de abastecimento, 

tornou-se substancialmente importante saber como é que uma organização está a integrar políticas de 

direitos humanos nas suas relações comerciais externas e nas estratégias de fornecedores. É cada 

vez mais significativo que os acionistas compreendam o tipo de iniciativas que a empresa está a 

implementar com os seus parceiros de negócios, tendo em vista a implementação adequada das 

políticas de direitos humanos na cadeia de abastecimento. O desempenho nesta categoria é 

especialmente importante para as cadeias de abastecimento cujas organizações operam dentro de 
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regiões e países onde os direitos humanos impõem uma preocupação significativa (por exemplo, a 

China e Indonésia), mas também para empresas não-governamentais (por exemplo, a Human Rights 

Watch) e governos, que devem apoiar a implementação de leis (GRI, 2011; Jørgensen et al., 2008). 

Suporte e Financiamento Comunitário  

Esta categoria de impacto concentra as abordagens desenvolvidas pela organização referentes às 

interações sociais estabelecidas com as comunidades afetadas e outros grupos de interesse, tendo em 

vista a melhoria do ambiente social. Interagir com a comunidade de stakeholders constitui um passo 

fundamental para compreender as suas expectativas e necessidades, afirmando assim a 

implementação de programas de desenvolvimento social. Este indicador visa avaliar o compromisso 

monetário da organização para as comunidades afetadas. Mais especificamente, esta categoria mede 

o apoio financeiro direto e indireto, bem como recursos materiais que as comunidades afetadas 

beneficiam. Por um lado, esta categoria foca-se nas externalidades positivas criadas pelas iniciativas 

de negócios que têm impacto sobre as comunidades e na sociedade (por exemplo, o envolvimento da 

cadeia de abastecimento em causas sociais). Por outro lado, esta categoria tenta avaliar as 

externalidades negativas, danos sociais e os seus subsequentes impactos sobre as comunidades 

afetadas (por exemplo, perceção estética) (GRI, 2011; Hassini et al., 2012). 

A gestão de impactos sociais da cadeia de abastecimento e o seu desempenho subjacente estão 

relacionados com as interações das estruturas de mercado e os intervenientes sociais envolvidos. A 

mensuração das externalidades pode providenciar uma ideia sobre o contributo global da organização 

para o melhoramento ou degradação do desempenho económico, ambiental e social das comunidades 

afetadas. É relevante que os stakeholders compreendam os impactos potenciais e reais decorrentes 

de atividades da cadeia de abastecimento, porque 1) ajuda as organizações a conduzir uma ACV e 

sACV mais completa sobre os produtos/serviços; 2) proporciona uma superior visibilidade e 

notoriedade (Spangenberg e Omann, 2006). 

Corrupção Empresarial  

Esta categoria analisa os tipos de boas práticas empresariais uma organização ou empresa tem 

implementado, a fim de reduzir a sua exposição a práticas de corrupção, tanto internamente (próprios 

funcionários), como externamente (parceiros de negócio). A corrupção abrange aspetos como o 

suborno, fraude, extorsão, conluio, conflito de interesses, oferta de presentes, resultando em atividades 

de gestão desonestas e ilegais relacionadas com os negócios empresariais, mas também aspetos de 

concorrência leal e cumprimento dos requisitos legais pelas organizações. Este último fornece um meio 

de medir a integridade das práticas empresariais e a capacidade de garantir que as operações estão 

de acordo com os regulamentos. Abrange questões organizacionais que afetam o desempenho das 

cadeias de abastecimento (por exemplo, cartéis) e da estrutura do mercado (por exemplo, práticas 

monopolistas), que em última análise afeta o bem-estar dos consumidores. Em segundo lugar, contribui 

para avaliar os potenciais impactos sobre os stakeholders, especialmente os empregados, os 

acionistas e o governo (Benoît et al., 2010; GRI, 2011). 
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Participação de Stakeholders 

Esta categoria de impacto mede a participação de stakeholders, como empregados e clientes, nas 

iniciativas organizacionais de uma cadeia de abastecimento. Avalia as relações dos stakeholders com 

a organização através da monitorização da eficácia das comunicações entre ambas as partes. Além 

disso, revela a influência e poder dos stakeholders, avaliando a sua participação na tomada de 

decisões.  

A comunidade científica salientou bastante esta categoria social através da discussão das diferentes 

preocupações dos empregados e trabalhadores, e da importância destes na gestão da cadeia de 

abastecimento. Existe um amplo consenso na literatura de que a participação dos stakeholders nas 

decisões da cadeia de abastecimento é fundamental para moldar estratégias e implementar melhores 

práticas sociais sustentáveis (ver, por exemplo, von Geibler et al. (2006)), forçando assim, os 

intervenientes da cadeia de abastecimento a considerarem as expectativas, necessidades e exigências 

dos stakeholders. No geral, é aconselhável que as empresas façam um esforço para manter bons 

canais de comunicação para assegurar que as práticas de sustentabilidade social estejam assimiladas 

em toda a cadeia de abastecimento (Zhao et al., 2012).  

Saúde e Segurança dos Consumidores  

Esta categoria de impacto concentra-se sobre os impactos sociais dos produtos associados a clientes 

e consumidores. A qualidade de produto encontra-se contemplada nesta categoria, pois assume-se 

que a qualidade tem uma relação mais significativa com a saúde e segurança do cliente do que a 

categoria satisfação do consumidor. Um fraco desempenho nesta categoria revela que essa 

organização carece de medidas internas adequadas destinadas a garantir a qualidade do produto e um 

fim-de-vida sustentável, conduzindo a 1) danos de reputação, 2) desmotivação dos funcionários e 3) 

impactos financeiros negativos (GRI, 2011). 

Gestão de Produto e Satisfação do Consumidor  

Esta categoria auxilia a compreensão de como uma organização administra os aspetos relacionados à 

comercialização do produto, conhecimento da marca e as questões ligadas ao atendimento ao cliente, 

através de uma avaliação dos sistemas internos de gestão e procedimentos que a empresa coloca em 

prática. No geral, esta categoria avalia como as empresas organizam a comunicação com os seus 

clientes, e as estratégias que implementam para satisfazer as necessidades do consumidor.  

3.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Após pesquisa na literatura sobre os indicadores de cada dimensão da sustentabilidade, verificou-se 

que existem bastantes indicadores e que alguns deles são redundantes. Dessa forma, foi necessário 

agrupar para cada dimensão da sustentabilidade, indicadores, que apesar de avaliarem o mesmo, têm 

nomenclaturas diferentes.  



37 
 

Após o agrupamento e classificação dos indicadores de cada dimensão da sustentabilidade, apurou-

se que ainda existe um número substancial de indicadores, tornando a avaliação do desempenho em 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento uma tarefa complexa. Deste modo, surge a 

necessidade de um modelo que auxilie e avalie o desempenho em sustentabilidade nas cadeias de 

abastecimento segundo os indicadores eleitos. Esta necessidade é analisada e explorada no Capítulo 

4 onde se realiza uma revisão da arte sobre a melhor metodologia que agregue os indicadores 

selecionados e avalie o desempenho em sustentabilidade nas cadeias de abastecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4 METODOLOGIA MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO 

Neste capítulo serão expostas diversas metodologias multicritério de apoio à decisão para a avaliação 

do desempenho dos indicadores sugeridos no capítulo anterior. Neste sentido, na secção 4.1 é 

realizado uma introdução sobre as metodologias multicritério de apoio à decisão. Na secção 4.2 é 

realizada uma revisão bibliográfica sobre as diversas metodologias multicritério de apoio à decisão 

existentes, bem como a descrição e estruturação da metodologia MACBETH. Por fim na secção 4.3 

são apresentadas as conclusões do capítulo. 

4.1 INTRODUÇÃO 

Após a exposição e identificação dos indicadores necessários para avaliar a sustentabilidade em 

cadeias de abastecimento no Capítulo 3, existe a necessidade de criar um modelo que permita avaliar 

o desempenho em sustentabilidade nas cadeias de abastecimento de forma agregada. De forma a 

avaliar esse desempenho é preciso considerar vários eixos de avaliação que integram as três 

dimensões do modelo (ambiental, social e económica). É neste contexto que se decide utilizar uma 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MMAD). Apesar de existirem outras metodologias de 

avaliação como a Análise Custo-Benefício, a MMAD é frequentemente apontada como uma abordagem 

adequada devido à sua capacidade de avaliar alternativas com base em critérios associados aos 

domínios ambiental, social, e económico do desenvolvimento sustentável (Volchko et al., 2014). A 

MMAD permite a avaliação de alternativas, tendo em consideração informação qualitativa e quantitativa 

complexa de uma forma sistemática e consistente, tendo por base dados objetivos e subjetivos e a sua 

importância relativa (Hanan et al., 2013). Embora outras abordagens de MMAD possam ser utilizadas 

(ver, por exemplo, Figueira et al. (2005)), Hanan et al. (2013) resume que num processo de apoio à 

decisão, um grupo de atores-chave (que pode integrar especialistas, leigos ou uma combinação dos 

dois), que se constitui como grupo de decisão, identifica os critérios que são relevantes para a decisão 

a tomar, determina os pesos desses critérios, pontua as opções em cada um dos critérios, e determina 

a pontuação agregada de cada opção.  

De forma a interagir com os decisores, a abordagem de MMAD necessita, geralmente, do envolvimento 

de um ator externo, especialista em análise de decisão, que auxilia aos decisores no processo de 

avaliação. A forma como este especialista desempenha o seu papel é determinada pela metodologia 

MMAD que está a ser empregue: em modelos normativos é visto como um perito que resolve o 

problema sem o envolvimento direto do cliente; em abordagens prescritivas age como um analista que 

resolve o problema em conjunto com o cliente; e em abordagens construtivas age como um facilitador 

cujos objetivos são aumentar o conhecimento do cliente sobre o problema e auxiliar o decisor no 

processo de resolução do problema (Zeleny e Cochrane, 1982). 

Contudo, a natureza das decisões é sempre diferente, e como tal, existe uma vasta gama de técnicas 

distintas de MMAD. Isto significa que, em circunstâncias diferentes, um procedimento será mais 

adequado para um caso do que para outros. Os métodos MMAD distinguem-se uns dos outros, pela 
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maneira como processam as informações básicas sobre o desempenho das alternativas (Phillips et al., 

2000). Phillips et al. (2000) defende que o objetivo das técnicas de MMAD é lidar de forma consistente 

com as dificuldades que os decisores humanos têm demonstrado possuir quando confrontados com 

extensas e complexas quantidades de informação. As técnicas MMAD podem ser utilizadas para 

identificar a opção preferida, classificar alternativas, ou simplesmente distinguir possibilidades 

aceitáveis de possibilidades não aceitáveis (Figueira et al., 2005).  

Com a MMAD é possível estabelecer preferências entre opções por referência a um conjunto explícito 

de objetivos que o grupo de decisão tenha identificado, para os quais estabeleceu descritores de 

desempenho para apurar em que medida as opções alcançam os objetivos. Em circunstâncias simples, 

o processo de identificação de objetivos/critérios pode só por si fornecer informações suficientes para 

quem irá tomar decisões (Belton e Stewart, 2002). Uma característica fundamental da MMAD consiste 

no fato que o grupo de decisão ser também responsável pela seleção de objetivos/critérios, tal como 

pelo apuramento de pesos da importância relativa desses critérios, tendo em consideração os 

respetivos trade-offs,  e na avaliação da contribuição de cada opção em cada critério de avaliação.  A 

MMAD traz um grau de estrutura e análise que estão para além do alcance prático de outros métodos 

monocritério, como a Análise Custo-Benefício (Figueira et al., 2005), pois a MMAD permite integrar 

aspetos de natureza objetiva (dados factuais) e de natureza subjetiva (associados aos sistemas de 

valores e às preferências dos decisores). 

Obviamente, estas características da MMAD oferecem vantagens sobre o julgamento informal não 

suportado por análise ou metodologias de , tais como: 1) é aberta e explícita; 2) a escolha de 

objetivos/critérios que qualquer grupo de decisores pode fazer está aberta para análise e mudança, se 

inapropriados; 3) os pesos são obtidos de acordo com técnicas estabelecidas de sólida base científica 

que têm em consideração os trade-offs entre os critérios, evitando o erro crítico mais comum que 

consiste em considerar os pesos como indicadores da importância dos critérios; 4) pode fornecer um 

importante meio de comunicação dentro do grupo de tomada de decisão e, por vezes, mais tarde, entre 

esse organismo e a comunidade em geral. Devido a estas propriedades a MMAD é uma ferramenta 

apropriada na resolução de problemas complexos, tendo a capacidade de gerir diferentes dados 

quantitativos, qualitativos e informações subjetivas do decisor, e de criar um ambiente de colaboração 

no apoio à decisão (Mendoza e Martins, 2006). 

Com base em Giard e Roy (1985) e Vincke (1989) é possível classificar as metodologias de MMAD em 

três grupos distintos: Métodos de Critérios Únicos de Síntese, Métodos de Outranking e Métodos 

Interativos com Abordagem de Teste e Erro. 

Métodos de Critérios Únicos de Síntese 

Os métodos de critério único de síntese assumem que as preferências do grupo de decisão podem ser 

representadas por uma função de utilidade ou de valor. Estas devem ser avaliadas pelo analista com o 

uso de modelos aditivos, multiplicativos, entre outros. Estes métodos consideram, em geral, somente 

as situações de preferência e indiferença, e não aceitam a possibilidade de existir razões válidas para 

justificar a incomparabilidade entre duas alternativas (Guitouni e Martel, 1998). 
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Métodos de Outranking 

A relação de Outranking é definida como sendo binária, esta compara os argumentos favoráveis e 

contrários à hipótese de que uma ação a é no mínimo tão boa quanto uma ação b. Isto equivale a dizer 

que a ação a é "não inferior a" b (a S b, a outranks b). As relações de Outranking permitem o tratamento 

da incomparabilidade entre as ações. O uso de abordagens Outranking é muito vantajoso em situações 

onde o envolvimento dos stakeholders é considerado como um elemento essencial do processo de 

tomada de decisão (Barda et al., 1990; Georgopoulou et al., 1997; Georgopoulou et al., 1998; Goletsis 

et al., 2003). Nestes casos, os limiares de indiferença e de preferência são mais convenientes para 

capturar grande parte da ambiguidade dos stakeholders, enquanto a informação preferencial dos 

critérios necessária é fornecida na forma de fatores de importância relativa através de abordagens de 

modelação significativamente menos exigentes. No entanto, a forma arbitrária em que os limites são 

definidos, acaba por ser o aspecto mais controverso das abordagens Outranking (Diakoulaki et al., 

2005; Figueira et al., 2005).  

Métodos Interativos com Abordagem de Teste e Erro  

Os métodos interativos, ou Multi-Objective Decision Making (MODM), têm como base técnicas de 

programação matemática envolvendo conjuntos contínuos de alternativas com espaços contínuos de 

soluções. Estes métodos alternam passos computacionais com o diálogo com o grupo de decisores. 

Isto significa que o primeiro passo computacional fornece uma primeira solução que é apresentada ao 

grupo de decisão, que por sua vez reage oferecendo informações extra sobre as suas preferências, 

permitindo a construção de uma nova solução (Sadok et al., 2009). 

4.2 A ABORDAGEM MACBETH 

Conforme referido, existem vários métodos de Análise Multicritério ou MMAD, e de forma a elaborar o 

raciocínio lógico da escolha do modelo de MMAD escolhido, elaborou-se uma revisão bibliográfica 

sobre o tema (Tabela 3). 

Tabela 3. Lista de métodos de Análise Multicritério (adaptado de Guitouni e Martel (1998)) 

Método Descrição Referências 

Métodos de Critérios Únicos de Síntese 

TOPSIS 

(Technique for 

Order by 

Similarity to 

Ideal Solution) 

A alternativa escolhida deve ter o perfil que é mais próximo (em 

distância) à solução ideal e mais distante da solução negativa 

ideal. 

(Hwang e 

Yoon, 1981) 
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Método Descrição Referências 

MAVT (Multi-

Attribute Value 

Theory) 

Agregação de valor obtido pela avaliação de alternativas 

utilizando funções de valor (parcial) em cada um dos critérios, de 

forma a estabelecer uma função de valor global V. Sobre certas 

condições, as funções V podem ser obtidas de forma aditiva ou 

multiplicativa. 

(Keeney e 

Raiffa, 1993) 

UTA (Utility 

Theory 

Additive) 

Estimar as funções de valor em cada critério utilizando uma 

regressão ordinal. A função de valor global é obtida de forma 

aditiva. 

(Jacquet-

Lagreze e 

Siskos, 

1982) 

MAUT (Multi-

Attribute Utility 

Theory) 

Agregação de valores obtidos através da avaliação de funções 

de utilidade (parcial) em cada um dos critérios, para estabelecer 

uma função de utilidade global, U. Sobre certas condições, a 

função U pode ser obtida de forma aditiva ou multiplicativa. 

(Bunn e 

Bunn, 1984) 

AHP (Analytic 

Hierarchy 

Process) 

É uma metodologia compensatória, que utiliza um método de 

comparação quantitativa de critérios dois-a-dois (pairwise). Cada 

critério deve ser comparado com todos os outros através de uma 

escala numérica, compilando uma matriz final. 

(Kiker et al., 

2005) 

 

EVAMIX 

Neste método dois índices de dominância são calculados: um 

para avaliações ordinais e outro para avaliações cardinais. A 

combinação destes dois índices conduz a uma medida da 

dominância entre cada par de alternativas. 

(Voogd, 

1983) 

Métodos Outranking 

ELECTRE 

O conceito de relação outranking é utilizado neste método. O 

procedimento visa reduzir o tamanho do conjunto de alternativas 

não-dominadas (kernel). A ideia consiste em que uma alternativa 

pode ser eliminada, se for dominada por outras alternativas.  

(Beccali et 

al., 1998; 

Roy, 1968) 

PROMETHEE 

O método PROMETHEE é baseado nos mesmos princípios que 

o ELECTRE e introduz seis funções para descrever as 

preferências do grupo de decisão em cada critério. Este 

procedimento fornece uma ordem parcial das alternativas 

utilizando os fluxos que entram e saem. 

(Beccali et 

al., 1998) 

REGIME 

Recorre uma matriz de comparação de pares de alternativas 

usando +1 se existir dominância, 0 se as alternativas forem 

equivalentes e -1 para dominância negativa. A agregação destes 

resultados ponderados fornece uma preordenação total das 

alternativas. 

(Hinloopen e 

Nijkamp, 

1982) 

Métodos Interativos com Abordagem de Teste e Erro 



42 
 

Método Descrição Referências 

QUALIFLEX 

Este método é baseado na comparação entre as classificações 

das alternativas e as avaliações das alternativas de acordo com 

cada critério. Utiliza também mutações sucessivas para 

proporcionar uma classificação das alternativas. 

(Martel e 

Matarazzo, 

2005; 

Paelinck, 

1978) 

Método de 

Martel and 

Zaras 

Este procedimento compara dois atributos identificando 

dominâncias estocásticas. Estas comparações são utilizadas 

como preferências parciais, e uma relação de outranking é 

construída com base num índice de concordância e discordância. 

(Guitouni e 

Martel, 

1998) 

 

O uso de métodos multicritério discretos é adequado para o problema de avaliação de sustentabilidade 

nas cadeias de abastecimento, porque as alternativas são em número finito e dificilmente existirá uma 

alternativa que domine todas as outras em todas as perspetivas da sustentabilidade (até porque neste 

trabalho não se pretende escolher uma alternativa entre várias, mas sim avaliar a sustentabilidade de 

cadeias de abastecimento). O modelo selecionado para a avaliação de sustentabilidade nas cadeias 

de abastecimento é baseado em MAVT. O objetivo de um método MAVT é construir um meio que 

associe um número real a cada alternativa, a fim de produzir uma ordem de preferência sobre as 

alternativas consistentes com os juízos de valor do decisor. O princípio subjacente de um modelo MAVT 

é de desagregação/síntese. Em vez de avaliar preferências sobre as alternativas disponíveis numa 

base holística, as preferências do grupo de decisão são sintetizadas através de blocos de construção 

individuais, onde cada bloco descreve as preferências dos fatores fundamentais que foram identificados 

(Belton, 1999). Assim, em vez de avaliar diretamente o desempenho global V(A) de uma alternativa A 

o decisor foca-se primeiro em avaliar o desempenho dessa alternativa em cada um dos n critérios de 

avaliação, utilizando uma função de valor parcial  𝑣𝑖(𝐴𝑖) (com i = 1, ..., n)  que descreve as preferências 

do decisor em respeito ao critério i  (ver equação 1).  

A forma mais simples e mais utilizada de agregação de valor é o modelo aditivo, que é representado 

pela equação 1: 

                                                       𝑉(𝐴) =  ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑖(𝐴𝑖) 𝑐𝑜𝑚 ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 ,  𝑤𝑖 > 0                                                       (1)  

Onde, 

 𝑉(𝐴) é o valor global de desempenho da alternativa A; 

 Ai é o desempenho da alternativa A no critério i (i = 1,…,n); 

 𝑣𝑖(𝐴𝑖) é o valor (parcial) do desempenho da alternativa A no critério i (i = 1,…,n); 

 𝑤𝑖  são os coeficientes de ponderação ou pesos relativos dos critérios, que permitem 

transformar as unidades de valor parcial, 𝑣𝑖(), em unidades de valor global V(). 
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A avaliação parcial das alternativas pode ser efetuada através de duas formas distintas (Bana e Costa 

et al., 2008): 

 Avaliação indireta das alternativas – construção de uma função de valor que relaciona valor do 

desempenho com o desempenho apurado através de um descritor mensurável. Uma função 

de valor pode ser construída utilizando uma representação visual ou através de questões 

indiretas, utilizando por exemplo, o método da Bissecção (von Winterfeldt e Edwards, 1986) ou 

o método MACBETH (Bana e Costa et al., 2012). 

 Avaliação direta das alternativas – nenhuma tentativa é feita para definir uma escala de valor 

que caracterize o desempenho independentemente das alternativas a serem avaliadas. O 

método Direct Rating (Edwards, 1977) é um dos métodos utilizados, no entanto, o método 

MACBETH (Bana e Costa et al., 2012) também pode ser utilizado, pois permite comparar 

diretamente duas alternativas de cada vez de modo a construir uma escala de valor. 

Os coeficientes de ponderação 𝑤𝑖, da Equação (1), definem trade-offs aceitáveis para o decisor, que 

indicam até que ponto está o decisor disposto a piorar o desempenho num critério para melhorar o 

desempenho noutro critério. Existem vários procedimentos de ponderação, tais como, os métodos 

Trade-Off (Keeney e Raïffa, 1976), Swing Weighting (Edwards e Barron, 1994) e MACBETH (Bana e 

Costa et al., 2012).  

Destes métodos, o MACBETH foi o método MMAD selecionado, pois é mais acessível para avaliadores 

ou decisores com menor aptidão numérica (Fasolo e Bana e Costa, 2014), pois só requer julgamentos 

qualitativos dos avaliadores, enquanto os outros métodos já enunciados requerem que os decisores se 

expressem através de julgamentos quantitativos. A existência do sistema de apoio à decisão, M-

MACBETH, que implementa o método MACBETH, e que permite validar as consistências dos juízos 

de valor expressos pelos decisores e possibilita a realização de extensivas análises de sensibilidade e 

de robustez, foi também um dos fatores abonatórios para a seleção do método MACBETH. 

A abordagem MACBETH tem sido empregue em vários processos de avaliação a nível ambiental. Esta 

metodologia foi utilizada na avaliação de opções de controlo de fluxo na Ribeira do Livramento em 

Setúbal (Bana e Costa et al., 2004), e utilizada na construção de um modelo de avaliação de projetos 

na Bolívia que teve em conta normas sociais e ambientais, como impactos ambientais, respeito pelos 

direitos humanos e igualdade de género (Sanchez-Lopez et al., 2012). No entanto, apesar da 

intersecção de terreno comum entre sustentabilidade e avaliação ambiental, a metodologia MACBETH 

sofre um défice na literatura para avaliar a sustentabilidade, seja esta em cadeias de abastecimento ou 

noutro contexto. Contudo, devido à sua versatilidade esta abordagem, pode ser empregada em áreas 

tão diversas como, por exemplo, o planeamento energético sustentável a nível local (Neves, 2012) ou 

a avaliação de docentes universitários (Bana e Costa e Oliveira, 2012). 

Munda (2005) defende que uma forte sustentabilidade implica que determinados capitais naturais são 

considerados críticos e não facilmente substituíveis pelo capital feito pelo homem, e que se alguém 

deseja operacionalizar uma forte sustentabilidade, então existe uma forte necessidade de empregar 

métodos multicritério não compensatórios. Em primeira análise, este argumento invalidaria o uso da 
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abordagem MACBETH, visto esta aplicar o modelo de agregação aditiva apresentado na equação 1, 

que é compensatório. Contudo, a metodologia MACBETH é versátil o suficiente para poder acomodar 

aspectos de natureza não compensatória, como a seguir se descreve. Em primeiro lugar, as alternativas 

são filtradas com critérios de rejeição, o que elimina logo à partida alternativas indesejáveis. 

Posteriormente, a aplicação de regras de decisão permite considerar aspetos não compensatórios na 

avaliação de alternativas. Por exemplo, em Bana e Costa et al. (2007), se uma alternativa tiver um 

desempenho financeiro negativo isso será suficiente para a alternativa ser rejeitada, pois foi 

considerado pelos decisores que não haveria nenhum especto positivo, ou conjunto de aspetos 

positivos, que pudesse compensar um desempenho financeiro negativo, resultando desta forma um 

modelo de avaliação que integra componentes compensatórias e outras não-compensatórias. 

Apesar do défice na literatura relativamente a aplicações MACBETH envolvendo sustentabilidade, 

existem artigos científicos que utilizam outros métodos multicritério para avaliar a sustentabilidade em 

diferentes áreas, por exemplo, sustentabilidade em sistemas de produção de aves (Castellini et al., 

2012) e avaliação da sustentabilidade na produção de biogás (Nzila et al., 2012). Alguns destes incluem 

a avaliação multicritério nas cadeias de abastecimento, como por exemplo Erol et al. (2011) e Woolley 

(2010), porém, como Hassini et al. (2012) argumenta, existe alguma carência literária sobre uma 

metodologia que avalie a sustentabilidade nas cadeias de abastecimento, e que aplique este conceito 

com a devida equidade nas dimensões sociais, económicas e ambientais (por exemplo, Woolley (2010) 

foca a sua avaliação multicritério na componente ambiental).  

A aplicação de uma abordagem baseada em MAVT e no modelo de agregação aditiva, como é o caso 

da abordagem MACBETH, tenta ordenar uma lista de opções segundo as preferências do decisor 

através de um processo constituído por três fases principais (Bana e Costa et al., 2008): estruturação, 

avaliação, e testes (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Etapas de construção de um modelo de avaliação (adaptado de (Bana e Costa et al., 2008)) 
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Na fase de Estruturação identificam-se os pontos de vista que o decisor e, eventualmente, outros 

stakeholders, consideram relevantes para o problema; selecionam-se os critérios de rejeição, que se 

usam para detetar alternativas não aceitáveis; definem-se os critérios que servem para avaliar a 

atratividade das alternativas. A segunda etapa da estruturação consiste na operacionalização dos 

critérios através da associação de um descritor de desempenho a cada um deles. O descritor de 

desempenho de um critério é uma escala de níveis de desempenho plausíveis, ordenados por ordem 

decrescente de atratividade, que permite medir o grau de satisfação que as alternativas proporcionam 

num determinado critério. Bana e Costa e Beinat (2005) sustentam que os níveis de um descritor devem 

ser ordenados em termos da sua atratividade relativa, para que o descritor tenha a estrutura de uma 

escala de preferências ordinal. 

Os descritores de desempenho podem ser separados em três grandes grupos: 

 O primeiro pode ser dividido em direto (se estiver diretamente relacionado com o critério), 

indireto (se não está diretamente relacionado com o critério mas serve para o descrever) ou 

construído (se é feito tendo em conta características subjacentes ao critério) (Bana e Costa e 

Beinat, 2005). 

 O segundo divide-se em contínuo (é formado por uma função continua) ou discreto (é formado 

por um conjunto finito de diferentes níveis). 

 O terceiro pode ser dividido em quantitativo (se usar apenas números), qualitativo (se for 

possível usar expressões) ou pictórico (se utilizar diferentes imagens para diferentes 

performances). 

Na fase de Avaliação cria-se uma função de valor para cada critério de avaliação, que permite apurar 

o valor do desempenho de cada alternativa tendo em consideração a sua atratividade nesse critério. 

Ponderam-se os critérios, com base nas atratividades relativas das variações de desempenho definidas 

por duas referências de desempenho em cada critério, e determina-se o valor global de cada uma das 

alternativas efetuando uma soma ponderada das unidades de valor parcial obtidas em cada critério. Na 

fase de Testes efetuam-se análises de sensibilidade e de robustez aos resultados obtidos pelo modelo 

de onde resultará uma recomendação da decisão a tomar. 

O método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical-Based Evaluation Technique) é uma 

técnica de ajuda à análise de decisão, baseado na MAVT, desenvolvido por Bana e Costa e Vansnick 

(1997). Este método demonstra alguma particularidade quando comparado com outros métodos de 

MMAD, pois utiliza julgamentos qualitativos em procedimentos de ponderação e de construção de 

escalas de valor.  Esta abordagem interativa usa julgamentos semânticos sobre as diferenças de 

atratividade entre vários estímulos para ajudar um decisor a quantificar a atratividade relativa de cada 

um (Bana e Costa e Vansnick, 1999). Esta abordagem foi integrada no software M-MACBETH (Bana e 

Costa et al., 2005a), que permite para criar modelos multicritério de valor aditivo, e realizar análises de 

sensibilidade e de robustez considerando variações dos parâmetros desses modelos.  
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O software M-MACBETH, permite avaliar opções comparando-as qualitativamente em termos das suas 

diferenças de atratividade critério a critério. A diferença essencial entre este software de agregação e 

outras softwares existentes, é que o M-MACBETH utiliza julgamentos qualitativos para as diferenças 

de atratividade entre os elementos do modelo para gerar pontuações para as opções em cada um dos 

critérios de avaliação e para os ponderar. O software consegue verificar, quando se introduz um juízo 

de diferença de atratividade, se este é ou não consistente com os juízos antes introduzidos na matriz 

de julgamentos. Se tal acontecer o software identifica imediatamente a inconsistência detectada e faz 

sugestões relativamente às alterações que se podem fazer para resolver essa inconsistência (Bana e 

Costa et al., 2005a).  

Os juízos de diferença de atratividade são efetuados utilizando a escala semântica MACBETH, que 

consiste em sete categorias: “nula” (indiferença); “muito fraca”; “fraca”; “moderada”; “forte”; “muito forte”; 

“extrema” (Bana e Costa et al., 2011). O software M-MACBETH valida a consistência das respostas e 

sugere uma escala de valor, ou uma escala de pesos, que é mostrada ao decisor para este a valide. 

Cabe ao decisor validar a escala sugerida ou efetuar qualquer ajustamento que considere necessário 

(Bana e Costa et al., 2005a). Note-se que a ordenação dos pesos dos critérios reflete a importância 

relativa para o decisor dos intervalos definidos pelos níveis de referência inferior e superior de cada um 

dos critérios.  

Este método após verificas a consistência da matriz de julgamentos produz uma a escala cardinal 

através de programação linear (Bana e Costa et al., 2005b). Para serem consistentes, os juízos 

qualitativos licitados pelo decisor devem respeitar três condições, sendo a1, a2, a3 e a4 níveis de um 

descritor e v a pontuação obtida na função de valor construída (Bana e Costa et al., 2005b):  

 Se a1 é mais atraente do que a2, então: v(a1)>v(a2); 

 Se a1 é tão atraente como a2, então: v(a1)=v(a2); 

 Se a diferença da atratividade entre a1 e a2 é maior do que a diferença de atratividade entre a3 

e a4, então: v(a1)-v(a2)>v(a3)-v(a4). 

Uma característica distintiva de um modelo de valor ao contrário de outros modelos, como o método 

de outranking ELECTRE, reside no fato de que a interação com os avaliadores (decisores ou 

especialistas) permite a incorporação dos seus juízos de valor de tal modo, que a escala original de 

desempenho em cada um dos diferentes critérios é transformada numa escala de valores numéricos 

representando a sua atratividade relativa (Bana e Costa et al., 2007).  

4.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo verificou-se que para avaliar a sustentabilidade nas cadeias de abastecimento é 

necessária uma metodologia que agregue valor. Apesar de existirem diferentes tipos metodologias 

possíveis aplicáveis, a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MMAD), é considerada a mais 

adequada no âmbito desta dissertação devido à sua capacidade de avaliar alternativas com base em 

critérios associados aos domínios ambiental, social, e económico do desenvolvimento sustentável. 
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No entanto, existem várias abordagens multicritério de apoio à decisão, e por isso foi elaborada uma 

revisão da literatura para revelar qual a mais adequada. Apesar da carência literária entre a abordagem 

MACBETH e a sustentabilidade, a revisão da literatura revelou que é a mais apropriada, pois é mais 

acessível para avaliadores ou decisores com menor aptidão numérica, dado só requerer julgamentos 

qualitativos dos avaliadores. A existência do sistema de apoio à decisão, M-MACBETH, que 

implementa o método MACBETH, que permite detectar inconsistências dos juízos dos decisores, e 

também possibilita a realização de extensivas análises de sensibilidade e de robustez, é também um 

dos fatores abonatórios para a seleção desta abordagem. 
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Neste capítulo será aplicada a metodologia de trabalho analisada e proposta no capítulo anterior. Neste 

sentido, na secção 5.1 é realizada uma introdução e explicação do porquê do desvio do rumo inicial da 

dissertação e na secção 5.2 é apresentado o painel de especialistas e decisores. A secção 5.3 é 

reservada para a descrição da estrutura da metodologia prestes a ser aplicada, bem como o relato das 

etapas que foram necessárias à implementação do modelo multicritério de avaliação. Por fim na secção 

5.4 são apresentadas as conclusões do capítulo. 

5.1 INTRODUÇÃO 

Para a aplicação de uma metodologia multicritério de apoio à decisão é necessário a identificação de 

critérios de avaliação, que são também designados nesta dissertação como indicadores de 

sustentabilidade. No entanto, como já referido no Capítulo 4, é também necessário associar a cada um 

deles um descritor de desempenho. Devido ao elevado número de critérios de avaliação de 

sustentabilidade que foram identificados na literatura e de forma a facilitar as reuniões com os 

decisores, existiu uma análise prévia por forma a determinar quais poderiam ser os possíveis 

descritores, bem como quais poderiam ser os dois níveis de referência de desempenho (bom e neutro) 

em cada um dos critérios. 

Em primeiro lugar esta fase do trabalho pretendia determinar se o modelo multicritério deveria ser 

desenvolvido para a cadeia de abastecimento como um todo, ou se teriam de ser desenvolvidos 

modelos dependendo do sector em análise. Como tal, utilizaram-se os relatórios de sustentabilidade 

presentes no Business Council for Sustainable Development Portugal como fonte de informação para 

recolher dados para construir os descritores dos critérios de avaliação. Após uma extensa procura e 

recolha de valores que podiam ser utilizados como descritores nos relatórios de sustentabilidade de 

várias cadeias de abastecimento portuguesas de diversos sectores, verificou-se que os descritores 

variam consideravelmente, sendo difícil encontrar um padrão evidente. Um exemplo claro está presente 

na Tabela 4, onde para o critério de avaliação Consumo de Energia se verificam quantidades 

consumidas (em GJ) com diferentes ordens de magnitude. 

Tabela 4. Consumo de Energia efetuado por cadeias de abastecimento portuguesas no ano de 2012 

Cadeia de 

Abastecimento 
A B C D E F 

Consumo de 

Energia (GJ) 
422 110 197 723 000 1 810 860 29 474 712 15 370 44 003 

 

Para solucionar este problema foi ponderada a possibilidade de utilizar um denominador comum global 

para cada indicador, no entanto, esta solução apenas dificultaria a perceção dos indicadores por parte 

dos decisores. Este facto torna-se evidente consultando a Tabela 5, onde se utilizou como denominador 
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comum o consumo global de energia em Portugal, para os valores obtidos na Tabela 4 em relação ao 

critério de avaliação Consumo de Energia. 

Tabela 5. Rácio de Consumo de Energia efetuado por cadeias de abastecimento no ano de 2012 

Cadeia de 

Abastecimento 
A B C D E F 

Rácio de 

Consumo de 

Energia 

0,000469 0,219919 0,002014 0,032783 0,000017 0,000049 

 

Testemunhando esta variação de valores entre diversas cadeias de abastecimento, decidiu-se definir 

uma outra amostra que contemplasse a divisão do modelo em cadeias de upstream, midstream e 

downstream. Foram recolhidos novamente dados de modo a analisar se esta divisão seria possível. 

Para esta análise foram selecionadas duas cadeias de abastecimento para cada stream (Figura 9).  

 

Figura 9. Representação da escolha de cadeias de abastecimento para cada stream 

Contudo, na recolha de dados verificou-se novamente uma grande disparidade nos valores recolhidos 

dos relatórios de sustentabilidade (ver Tabela 6). Utilizando o mesmo exemplo para o critério de 

avaliação de Consumo de Energia é possível verificar que persistem as variações de magnitude que 

impossibilitam determinar um padrão, mesmo que se separem as cadeias de abastecimento por 

diferentes streams ou tipos (Tabela 6).  

Tabela 6. Consumo de Energia efetuado por cadeias de abastecimento de diferentes streams no ano de 2012 

Stream Midstream Upstream 

Cadeia de 

Abastecimento 
B I C F 

Consumo de Energia 

(GJ) 
197 723 000 24 976 244 1 810 860 44 003 

 

Com estas sucessivas recolhas de dados e análises, concluiu-se que os descritores para os critérios 

de avaliação variam consoante a dimensão, o tipo e a própria extensão das cadeias de abastecimento. 

Upstream

G

H

Midstream

B

I

Downstream

C

F
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Isto é, uma cadeia de abastecimento dedicada à distribuição de energia e uma outra cadeia de 

abastecimento dedicada à distribuição alimentar tem ideais, missões e objetivos distintos, potenciando 

diferentes atratividades em critérios de avaliação idênticos. Deste modo, foi proposto a construção de 

um modelo distinto para cada sector, promovendo não só a solução do problema do tipo de cadeias de 

abastecimento, mas também possibilitando a comparação entre cadeias de abastecimento. Contudo, 

o problema da dimensão da cadeia de abastecimento persistia, pois apesar de duas cadeias de 

abastecimento pertencerem ao mesmo sector, estas podem possuir dimensões díspares o que tornaria 

novamente inexequível a criação de descritores de desempenho para os critérios de avaliação. De 

forma a solucionar este problema foi proposto avaliar a evolução da sustentabilidade da cadeia de 

abastecimento tendo em conta um ano de referência, isto é, o modelo avaliaria os indicadores face a 

um ano base, eliminando o problema da dimensão da cadeia de abastecimento, pois os descritores 

seriam em percentagem de variação face ao ano base em vez de unidades específicas. Verifica-se 

pela Tabela 7 que apesar da cadeia de abastecimento B e J pertencerem ao mesmo sector de 

distribuição de energia, estas têm consumos diferentes, impossibilitando a seleção de descritores de 

desempenho para os critérios de avaliação. Contudo, se for observada a variação do consumo de 

energia de um ano face ao outro, neste caso o consumo de energia de 2013 face a 2012, verificamos 

que existe uma redução de 6,6% para a cadeia de abastecimento J e de 13,5% para a B, permitindo a 

extração de descritores para os critérios de avaliação.  

Tabela 7. Variação do Consumo de Energia e Consumo de Energia efetuado por duas cadeias de abastecimento 

Cadeia de Abastecimento J B 

Consumo de Energia (GJ) em 2013 574 389 170 977 000 

Consumo de Energia (GJ) em 2012 615 158 197 723 000 

Variação do Consumo de Energia em 

2013 face a 2012 
-6,6% -13,5% 

 

Esta proposta foi considerada a mais indicada para o tema da dissertação pois estava em sintonia com 

o objetivo do trabalho e tornaria possível uma avaliação multicritério da sustentabilidade da cadeia de 

abastecimento. Deste modo, a metodologia multicritério de apoio à decisão passa por avaliar a 

evolução da cadeia de abastecimento escolhida face a um ano de referência.  

Com base no novo rumo determinado para a dissertação, foram então estabelecidos descritores de 

desempenho para os critérios de avaliação. Estes foram criados com base nos relatórios de 

sustentabilidade de cadeias de abastecimento na mesma área. Isto é, para a avaliação da evolução da 

cadeia de abastecimento de distribuição alimentar, foram analisados os valores das cadeias de 

abastecimento do mesmo sector, e para a evolução das cadeias abastecimento de distribuição 
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energética foram também analisados valores correspondentes às cadeias de abastecimento do mesmo 

sector. 

5.2 ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS 

De forma a poder desenvolver um modelo multicritério que avalie a evolução das cadeias de 

abastecimento é imprescindível ter a contribuição de um painel de especialistas/peritos que trabalhe 

na área de sustentabilidade das cadeias de abastecimento. Isto permite que haja, não só uma maior 

fiabilidade do modelo, mas também que este origine os melhores resultados possíveis. 

Porém, existem algumas restrições a aplicar à escolha do painel de especialistas, de forma a estar em 

conformidade com o universo que se pretende ilustrar. Para a escolha dos especialistas foi determinado 

que um especialista tinha que trabalhar na área da sustentabilidade das cadeias de abastecimento. 

Todavia, foi definido que estes especialistas tinham que possuir uma disponibilidade geograficamente 

favorável, isto é, tinham que pertencer à grande área de Lisboa. Como tal foram selecionadas várias 

empresas de diversos sectores cujas cadeias de abastecimento atuavam e possuíam escritório em 

Lisboa. Após diversos contactos e algumas respostas positivas, foram selecionadas duas cadeias de 

abastecimento que se adequaram melhor ao perfil traçado, a cadeia de abastecimento X e a cadeia de 

abastecimento Y.  

Como tal, a estruturação e construção dos modelos de avaliação multicritério foram desenvolvidas com 

o apoio do responsável pela Direção de Ambiente, Sustentabilidade e Continuidade do Negócio na 

cadeia de abastecimento X e pelo Diretor Corporativo dos Assuntos Ambientais e Qualidade Alimentar 

da cadeia de abastecimento Y. Ambos estão em contacto direto com as áreas de sustentabilidade e 

cadeias de abastecimento no quotidiano laboral.  

5.3 ESTRUTURAÇÃO 

As atividades necessárias para a estruturação do modelo multicritério encontram-se esquematizadas, 

na Figura 8 (Capítulo 4, Secção 2). Existem várias etapas que são necessárias para pôr em 

funcionamento o modelo. Não existe necessariamente uma ordem explícita, uma vez que com a 

exploração de cada etapa é possível encontrar motivos para voltar atrás e modificar uma outra. As 

etapas do modelo são listadas de seguida: 

 Construção da árvore de valor – definição de objetivos e critérios, e estruturação de uma árvore 

de valor; 

 Operacionalização dos critérios – associação de um descritor de desempenho a cada critério; 

 Construção de funções de valor – avaliação das preferências entre diferentes níveis, em cada 

critério; 

 Determinação de pesos – ponderação dos critérios, em cada nível da estrutura hierárquica. 

Com a conclusão destas atividades, será possível apurar o valor global de cada alternativa, tendo em 

consideração todos os critérios do modelo e os juízos de valor expressos pelos decisores. 
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5.3.1 Definição de Critérios e Construção da Árvore de valor  

Os critérios de avaliação do modelo foram analisados no Capítulo 3 como indicadores da 

sustentabilidade, no entanto, estes estão sujeitos a reestruturações e modificações consoante a 

apreciação dos decisores. Existiu uma reestruturação, por parte dos decisores, relativamente aos 

critérios de avaliação, nomeadamente a exclusão de alguns indicadores que foram considerados 

menos importantes, não aplicáveis ao contexto das cadeias de abastecimento em questão ou 

simplesmente pelo facto de não serem mensuráveis. Desta forma, para os dois diferentes modelos, 

existiu uma seleção diferente de critérios de avaliação por parte dos decisores. No entanto, apesar da 

seleção divergente, existiram pontos de contacto em diversos critérios. Estes pontos de contacto 

representam exatamente o mesmo critério de avaliação apesar de constituírem modelos distintos. 

Contudo, os descritores não são idênticos.  

Todos os critérios de avaliação considerados em ambos os modelos estão representados na Tabela 8 

com os seus respetivos descritores de desempenho.  

Tabela 8. Critérios de avaliação e respetivos descritores de desempenho 

Critérios de Avaliação Descritor 

Valor Económico Acumulado 

Líquido (VEAL) 

Variação percentual do VEAL face ao valor registado no ano 

de referência. O objetivo passa por maximizar esta 

percentagem. 

Nível de dependência 

(autonomia financeira) 

Variação percentual do nível de dependência (Apoios 

Governamentais Recebidos/VEAL) face ao ano de referência. 

Pretende-se a minimização deste critério. 

Estímulo Salarial 

Variação do rácio do salário médio dos trabalhadores da 

cadeia de abastecimento em relação ao salário mínimo face 

ao ano de referência em percentagem. Pretende-se a 

maximização deste critério. 

Investimentos sobre a proteção 

ambiental 

Variação percentual de investimentos da cadeia de 

abastecimento sobre o tema de proteção ambiental face ao 

ano de referência. O objetivo passa pela maximização deste 

critério. 

Emissões de Gases de Efeito de 

Estufa 

Variação percentual da emissão de Gases de Efeito de Estufa 

(em tCO2eq) face ao ano de referência. Pretende-se a 

minimização deste critério. 

(continua) 
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Tabela 8. Critérios de avaliação e respetivos descritores de desempenho (continuação) 

Critérios de Avaliação Descritor 

Formação, Educação e 

Competências Pessoais 

Variação percentual do número de horas médio de treino por 

ano por empregado na cadeia de abastecimento face ao ano 

de referência. Pretende-se a maximização deste critério. 

Saúde Humana 

Variação percentual de partículas finas emitidas (kgPM10eq) 

face ao ano de referência. O objetivo é a minimização deste 

critério de avaliação. 

Consumo de Água 

Variação percentual de consumo de m3 água face ao ano de 

referência. Pretende-se a minimização deste critério de 

avaliação. 

Energia Consumida 
Variação percentual de consumo de GJ energia ao ano de 

referência. O objetivo é a minimização deste critério. 

Desperdício Gerado 

Variação em percentagem das toneladas de desperdício 

gerado pela cadeia de abastecimento face ao ano de 

referência. Pretende-se a minimização deste critério de 

avaliação. 

Perdas na Rede 

Variação percentual das perdas na rede que a cadeia de 

abastecimento possuiu face ao ano de referência. O objetivo 

passa pela minimização deste critério. 

Emissões Atmosféricas 

Variação percentual das emissões atmosféricas (tNOxeq) 

emitidas pela cadeia de abastecimento face ao ano de 

referência. Pretende-se a minimização deste critério. 

Efluentes Expedidos 

Variação percentual dos efluentes expedidos (m3) pela 

cadeia de abastecimento face ao ano de referência. O 

objetivo é a minimização deste critério de avaliação. 

Características Sociais Internas 

Variação percentual do orçamento (em €) reservado para 

benefícios fornecidos pela cadeia de abastecimento aos 

trabalhadores face ao ano de referência. Pretende-se a 

maximização deste critério. 

Práticas e Relações de 

Empregabilidade 

Variação percentual do número de empregados cobertos 

por negociações coletivas da cadeia de abastecimento face 

ao ano de referência. O objetivo passa pela maximização 

deste critério de avaliação. 

Práticas de Segurança e Saúde 

Variação percentual do número de acidentes de trabalho na 

cadeia de abastecimento face ao ano de referência. 

Pretende-se a minimização deste critério. 

(continua) 
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Tabela 8. Critérios de avaliação e respetivos descritores de desempenho (continuação) 

Critérios de Avaliação Descritor 

Formação, Educação e 

Competências Pessoais 

Variação percentual do número de horas médio de treino por 

ano por empregado na cadeia de abastecimento face ao ano 

de referência. Pretende-se a maximização deste critério. 

Inovação e Competitividade 

Variação percentual do orçamento dedicado a Inovação e 

Desenvolvimento que a cadeia de abastecimento 

disponibiliza face ao ano de referência. O objetivo passa pela 

maximização deste critério. 

Implementação e Integração dos 

Direitos Humanos 

Aprecia se a cadeia de abastecimento respeita a lei 

relativamente aos direitos humanos e se a cadeia de 

abastecimento incentiva o respeito pelos direitos humanos, 

praticando a inclusão destes direitos nos contratos de 

trabalho. 

Suporte e Financiamento 

Comunitário 

Variação percentual do investimento (em €) na comunidade 

onde a da cadeia de abastecimento atua face ao ano de 

referência. O objetivo passa pela maximização deste critério. 

Corrupção Empresarial 

Aprecia se a cadeia de abastecimento possui um Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e se a cadeia de 

abastecimento detém alguma infração relativa a corrupção. 

Saúde e Segurança dos 

Consumidores 

Variação percentual do número de ocorrências de não-

conformidade de produtos ou serviços com a legislação 

sobre segurança e saúde face ao ano de referência. 

Pretende-se a minimização deste critério de avaliação. 

Gestão de Produto e Satisfação 

do Consumidor 

Variação percentual do resultado de inquéritos de satisfação 

do consumidor face ao ano de referência. O objetivo passa 

pela maximização deste critério. 

 

Um critério de avaliação necessita ser consensual, isolável, operacional e inteligível, e o conjunto de 

critérios de avaliação de um modelo multicritério deve ser exaustivo, não redundante, conciso, 

decomponível, e consensual (Bana e Costa e Beinat, 2005). Os critérios representados na Tabela 8 

apresentam todas estas propriedades. O ano de referência para o modelo de avaliação da evolução 

das cadeias de abastecimento no sector de distribuição energética é o de 2009, e o para o modelo de 

avaliação da evolução das cadeias de abastecimento no sector da distribuição alimentar é o de 2012. 

Os anos de referência são diferentes, pois as cadeias de abastecimento de abastecimento utilizam 

métodos distintos para reportar os indicadores selecionados, tendo sido apenas possível recolher 

dados factuais de anos anteriores mais avançados no tempo no caso das cadeias de abastecimento 

do sector de distribuição energética, pois uma grande parte destas cadeias de abastecimento segue o 

método Global Reporting Initiative desde 2009.  
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Depois de identificados os critérios utilizou-se o software M-MACBETH para organizá-los por áreas de 

preocupação, em forma de árvore de valor para ambos os modelos (Figura 10 e Figura 11). Nesta 

árvore de valor existem dois tipos de nós, os nós critério e os nós não-critério. Os nós não-critério 

representam as áreas de preocupação – são todos aqueles que não estão escritos a vermelho, 

excetuando o nó raiz (Avaliação da Evolução da Sustentabilidade nas Cadeias de Abastecimento), que 

indica o valor global. A vermelho estão representados os nós-critério, ou seja, os nós que indicam os 

critérios que vão ser utilizados para avaliar as cadeias de abastecimento.  

 

Figura 10. Árvore de valor correspondente ao modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade nas cadeias 
de abastecimento do sector de distribuição de energia 
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Figura 11. Árvore de valor correspondente ao modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade nas cadeias 
de abastecimento do sector de distribuição alimentar 

Note-se que foram criadas duas árvores de valor por ter existido uma seleção diferente de critérios de 

avaliação por parte dos decisores para os dois tipos de cadeias de abastecimento tratados nesta 

dissertação, pois alguns não eram aplicáveis ao contexto das cadeias de abastecimento em questão 

ou simplesmente pelo facto de não serem mensuráveis. Porém, alguns dos critérios de avaliação não 

selecionados, nomeadamente no modelo relativo ao sector da distribuição alimentar, não foram 

considerados no modelo devido ao facto de estes não serem reportados por todas as cadeias de 

abastecimento nesse sector. Em nenhum dos modelos existem critérios de carácter não- 

-compensatório. 

5.3.2 Descritores de Desempenho e Níveis de Desempenho 

Como referido anteriormente, os descritores utilizados em ambos os modelos foram baseados nos 

relatórios de sustentabilidade do BCSD Portugal de cadeias de abastecimento do mesmo sector. Existiu 

uma recolha prévia de uma grande parte dos descritores de desempenho para facilitar e simplificar as 

reuniões com os decisores. Os descritores de desempenho recolhidos foram apresentados aos 

decisores para análise, validação e eventuais ajustamentos. Em cada descritor, definiram-se dois níveis 

de referência de valor intrínseco: o nível de desempenho “bom” (a verde) e o nível de desempenho 

“neutro” (a azul). O nível “bom” corresponde a um desempenho significativamente positivo no critério 

avaliado, enquanto o nível “neutro” corresponde a um desempenho nem satisfatório nem insatisfatório 
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no critério avaliado. Em alguns descritores foram também definidos níveis de desempenho adicionais, 

para serem posteriormente utilizados na construção das escalas de valor dos respetivos critérios. 

Os descritores de desempenho e os níveis de desempenho de referência (“bom” e “neutro”) foram 

apresentados aos decisores em reuniões. Os decisores examinaram e corroboraram os descritores e 

níveis de desempenho apresentados, e definiram-se outros níveis de desempenho para serem 

utilizados na construção das funções de valor dos critérios. Alguns níveis de desempenho dos critérios 

utilizados no modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade em cadeias de abastecimento no 

sector de distribuição energética estão representados nas Tabela 9 a 12. Os restantes níveis de 

desempenho para este modelo podem ser encontrados no Anexo 1. Para o modelo de avaliação da 

evolução da sustentabilidade em cadeias de abastecimento no sector de distribuição alimentar 

originaram alguns descritores diferentes. Estes podem ser observados no Anexo 2.  

Tabela 9. Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Valor Económico Acumulado Líquido 

Níveis de desempenho (%) 

 12 

Bom 6 

Neutro 0 

 -6 

 

Tabela 10. Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Autonomia Financeira 

Níveis de desempenho (%) 

 -20 

Bom -10 

Neutro 0 

 10 

 

Tabela 11. Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Estímulo Salarial 

Níveis de desempenho (%) 

 3.75 

Bom 2.5 

 1.25 

Neutro 0 

 -1.25 
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Tabela 12. Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Implementação e Integração dos Direitos 
Humanos 

Níveis de desempenho (quantitativo) 

N1 - Bom 
Respeita a lei em vigor correspondente aos direitos humanos e tem presente 

no contrato cláusulas que incentivam os direitos humanos. 

N2 - Neutro 
Respeita a lei correspondente aos direitos humanos mas não tem presente 

nos contratos laborais cláusulas que incentivam os direitos humanos. 

N3 Não respeita a lei correspondente aos direitos humanos. 

 

O estabelecimento dos níveis de desempenho apresentados nas tabelas acima tem como objetivo 

principal facilitar a construção das funções de valor dos critérios, sendo os níveis de referência “bom” 

e “neutro” necessários para a ponderação dos critérios. 

5.3.3 Funções de valor 

O próximo passo para o desenvolvimento do modelo multicritério é construir com recurso ao software 

M-MACBETH uma função de valor para cada um dos critérios, com base nos julgamentos expressos 

pelos decisores relativamente às diferenças de atratividade entre cada dois níveis de desempenho em 

cada um dos critérios. Este procedimento foi realizado através de uma reunião com o decisor 

correspondente a cada modelo. Pediu-se ao decisor que avaliasse qualitativamente a atratividade entre 

dois níveis de desempenho de cada vez, usando as categorias semânticas MACBETH (Muito Fraca, 

Fraca, Moderada, Forte, Muito Forte e Extrema).  

Um exemplo das questões realizadas foi: “qual a diferença de atratividade entre uma cadeia de 

abastecimento ter uma progressão de Valor Económico Acumulado Líquido correspondente a 6% 

relativamente ao ano de referência e 0%?”. Este tipo de perguntas foi colocado em cada passo da 

avaliação. Para preencher a matriz de julgamentos, as perguntas foram colocadas em ordem, de modo 

a, preencher a última coluna (compara-se o nível inferior com os restantes), a primeira linha (compara-

se o nível superior com os restantes) e a diagonal, até a porção superior triangular da matriz ficar 

completa. À medida que se completava a matriz de julgamentos, o software M-MACBETH foi testando 

a compatibilidade da informação que estava a ser introduzida, de modo a que se ocorresse alguma 

inconsistência, sugestões das possíveis formas de a resolver seriam fornecidas.  

Após a matriz de julgamentos estar preenchida e validada, o software M-MACBETH sugere uma escala 

de valor cardinal para o critério, que é exibida ao decisor para que ele valide as diferenças de 

pontuações entre níveis de desempenho, e os ajuste caso considere necessário. Deste modo, 

visualizou-se esta escala graficamente e comparou-se o tamanho dos intervalos entre pontuações, de 

forma a assegurar que as proporções entre intervalos traduziam corretamente as relações entre 

intensidades de preferência dos decisores relativamente às diferenças de desempenho.  
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Por exemplo, a matriz de julgamentos e escala numérica resultante da construção da função de valor 

no critério Estímulo Salarial presente no modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade para 

cadeias de abastecimento do sector da distribuição energética, está representado na Figura 12 e Figura 

13, respetivamente. Contudo, este descritor é de natureza quantitativa. Na Figura 14 e Figura 15 estão 

representadas a matriz de julgamentos e a escala numérica resultante da construção da função de 

valor para um descritor de desempenho qualitativo. As matrizes e as escalas de valor dos outros 

critérios para este modelo e para o modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade para cadeias 

de abastecimento do sector da distribuição alimentar são apresenta das no Anexo 3 e 4, respetivamente.

 

 

Figura 12. Matriz de julgamentos MACBETH para 
os níveis de impacto do indicador Estímulo Salarial 

 

Figura 13. Escala termométrica MACBETH para os 
níveis de impacto do indicador Estímulo Salarial

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Após a matriz de julgamentos MACBETH estar devidamente preenchida (matriz triangular superior), o 

software M-MACBETH propõe uma escala de valor que é mostrada ao decisor num gráfico 

“termómetro”. Este gráfico permite uma melhor perceção das pontuações atribuídas nos diferentes 

níveis e das suas diferenças, o que é relevante comparar, e possibilita aos decisores ajustar as 

proporções dos intervalos propostos, caso o considerem necessário. Em ambos os modelos, os 

decisores concordaram com as funções de valor, não sendo necessário nenhum ajuste.  

Figura 14. Matriz de julgamentos MACBETH para os níveis de 
impacto do indicador Corrupção Empresarial 

 Figura 15. Escala termométrica 
MACBETH para os níveis de 

impacto do indicador Corrupção 
Empresarial 
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5.3.4 Coeficientes de Ponderação 

O primeiro passo para apurar os coeficientes de ponderação dos critérios consistiu em ordenar os 

intervalos neutro-bom dos critérios por atratividade decrescente. Para esse efeito foi necessário 

perguntar ao decisor a seguinte questão: “Se existisse uma cadeia de abastecimento com desempenho 

no nível neutro em todos os critérios e se pudesse mudar só um deles para desempenho bom qual 

seria o critério onde preferiria que essa alteração acontecesse?”. Após a seleção do decisor, elimina-

se o critério escolhido, e pergunta-se novamente a mesma questão considerando somente os restantes 

critérios. Tal acontece sucessivamente até ao último critério. Desta forma foi identificado o nível de 

relevância de cada intervalo neutro-bom para o decisor, por ordem decrescente, originando a Tabela 

13 para o caso do modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade em cadeias de abastecimento 

do sector de distribuição energética e pela Tabela 14 para o sector de distribuição alimentar. 

Tabela 13. Ordenação dos critérios de avaliação do 
modelo relativo ao sector de distribuição energética 

Ordenação decrescente dos intervalos 

neutro-bom dos critérios de avaliação  

Valor Económico Acumulado Líquido 

Práticas de Segurança e Saúde 

Implementação e Integração dos Direitos 

Humanos 

Corrupção Empresarial 

Gestão de Produto e Satisfação do 

Consumidor 

Perdas na Rede 

Inovação e Competitividade 

Formação, Educação e Competências 

Pessoais 

Investimentos sobre a proteção ambiental 

Saúde Humana 

Emissões de Gases de Efeito de Estufa 

Energia Consumida 

Consumo de Água 

Efluentes Expedidos 

Emissões Atmosféricas 

Desperdício Gerado 

Características Sociais Internas 

Estímulo Salarial 

Práticas e Relações de Empregabilidade 

Nível de dependência (autonomia financeira) 

Suporte e Financiamento Comunitário 

Tabela 14. Ordenação dos critérios de avaliação do 
modelo relativo ao sector de distribuição alimentar 

Ordenação decrescente dos intervalos 

neutro-bom dos critérios de avaliação 

Valor Económico Acumulado Líquido 

Saúde e Segurança dos Consumidores 

Gestão de Produto e Satisfação do 

Consumidor 

Energia Consumida 

Implementação e Integração dos Direitos 

Humanos 

Práticas de Segurança e Saúde 

Formação, Educação e Competências 

Pessoais 

Nível de dependência (autonomia 

financeira) 

Emissões de Gases de Efeito de Estufa 

Corrupção Empresarial 

Recursos Utilizados 

Estímulo Salarial 

Consumo de Água 

Desperdício Gerado 

Suporte e Financiamento Comunitário 

Características Sociais Internas 
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Esta ordenação dos intervalos neutro-bom dos critérios por ambos os decisores veio realçar a 

necessidade de separação de ambos os modelos de evolução de cadeias de abastecimento consoante 

o sector. Ambos os decisores tinham sistemas de valores e experiências diferentes, moldadas pelo 

trabalho quotidiano nas suas cadeias de abastecimento. Este facto acabou por ser refletido nas 

ordenações visivelmente díspares. Uma cadeia de abastecimento que depende e se aproxima do 

consumidor final valoriza mais as relações de segurança e satisfação do cliente que uma cadeia de 

abastecimento mais distante do consumidor. Seria difícil reunir decisores de cadeias de abastecimento 

diferentes, com visões, perceções e experiências distintas, e produzir apenas um só modelo. 

O segundo passo para apurar os coeficientes de ponderação consistiu no preenchimento da matriz de 

julgamentos de ponderação, de acordo com a ordenação definida anteriormente. Nesta fase pediu-se 

ao decisor que elaborasse julgamentos sobre a diferença de atratividade entre os intervalos neutro-

bom dos critérios, um a um, utilizando novamente a escala semântica MACBETH, o que permitiu 

preencher a coluna mais à direita. Posteriormente, foram colocadas questões ao decisor do seguinte 

género: “qual a diferença de atratividade entre passar do nível de referência neutro (variação de 0%) 

para o nível de referência bom (aumento de 6%) no critério Valor Económico Acumulado Líquido e de 

passar, no critério Estímulo Salarial, do nível de referência neutro (variação de 0%) para o nível de 

referência bom (aumento de 6%)?”. Tal como no caso na construção de escalas de valor também na 

ponderação o software M-MACBETH poderá assinalar inconsistências entre juízos. A matriz de 

julgamentos de ponderação, definida pelo decisor em relação ao modelo de avaliação da evolução da 

sustentabilidade na cadeia de abastecimento do sector de distribuição de energia é representada pela 

Figura 16. A matriz de julgamentos de ponderação definida pelo decisor em relação ao modelo de 

avaliação da evolução da sustentabilidade na cadeia de abastecimento do sector de distribuição 

alimentar é dada pela Figura 17. 
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Figura 17. Matriz de julgamentos dos critérios do modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade em cadeias de abastecimento do sector de distribuição alimentar

Figura 16. Matriz de julgamentos dos critérios do modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade em cadeias de abastecimento do sector de distribuição de energia 
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Após o preenchimento das matrizes de julgamento de ponderação acima mencionadas, o software M-

MACBETH sugeriu as escalas de pesos dos critérios apresentadas nos histogramas da Figura 18 e 

Figura 19, respetivamente para o modelo relativo ao sector da distribuição energética e para o modelo 

relativo ao sector da distribuição alimentar. 

 

Figura 18. Histograma com os pesos dos critérios relativo ao modelo do sector de distribuição energética 

 

Figura 19. Histograma com os pesos dos critérios relativo ao modelo do sector de distribuição alimentar 
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Por último, os coeficientes de ponderação obtidos (Figura 18 e Figura 19) foram submetidos à análise 

do especialista de cada modelo. Ao analisar os pesos obtidos, o especialista de cada modelo garantiu 

que esses coeficientes indicavam adequadamente o peso relativo dos intervalos neutro-bom de cada 

um dos critérios.  

A ponderação dos critérios de ambos os modelos foi um dos maiores desafios na construção do 

modelo, devido ao elevado número de critérios presentes. Note-se que embora não seja necessário 

preencher completamente a parte superior da matriz de julgamentos para que o M-MACBETH sugira 

uma escala de pesos apropriada (ver, por exemplo, Bana e Costa et al. (2008)), entendeu-se importante 

preenchê-la na sua totalidade para obter uma escala de pesos mais precisa.  

5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo concluiu-se que para realizar um modelo que avaliasse a sustentabilidade nas cadeias 

de abastecimento, é necessário avaliar a sustentabilidade face a um ano de referência, isto é, avaliar 

a evolução da sustentabilidade de uma cadeia de abastecimento. Concluiu-se também que para além 

de avaliar a sustentabilidade face a um ano de referência, é essencial dividir as cadeias de 

abastecimento em diferentes sectores. Desta forma, decidiu-se construir dois tipos de modelos 

correspondentes a cadeias de abastecimento de diferentes sectores. Para cada sector foi selecionado 

um especialista que trabalha no seu quotidiano em sustentabilidade e em cadeias de abastecimento.  

Após a escolha dos especialistas, construiu-se para cada modelo uma árvore de valor, 

operacionalizaram-se os critérios de avaliação, construíram-se funções de valor e ponderaram-se os 

critérios. Posteriormente, surge a necessidade de introduzir opções no modelo para analisar os 

resultados e testar o modelo construído. Esta necessidade é colmatada no Capítulo 6, onde se realiza 

a análise de resultados e testes ao modelo, como a análise de sensibilidade e robustez. 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo serão analisados os resultados da metodologia aplicada no capítulo anterior. Neste 

sentido, na secção 6.1 são expostas as opções a utilizar nos modelos multicritério. Na secção 6.2 é 

exposto o cálculo e análise do desempenho que as opções obtiveram em cada critério dos modelos. 

As secções 6.3 e 6.4 são reservadas para as análises de sensibilidade e robustez aos modelos, 

respetivamente. Por fim na secção 6.4 são apresentadas as conclusões do capítulo. 

6.1 OPÇÕES E RECOLHA DE DADOS  

Para testar e utilizar os modelos de avaliação da sustentabilidade das cadeias de abastecimento foi 

necessário avaliar uma cadeia de abastecimento em cada um dos modelos. Como os modelos foram 

efetuados por decisores pertencentes a diferentes cadeias de abastecimento, optou-se por utilizar 

como opção essas mesmas cadeias de abastecimento. Isto significa que para o modelo de avaliação 

da evolução da sustentabilidade das cadeias de abastecimento do sector de distribuição energética 

foram utilizadas opções relativas à cadeia de abastecimento X. Isto é, as opções serão definidas pelos 

desempenhos obtidos em 2010, 2011, 2012 e 2013 e será utilizado 2009 como ano de referência. Desta 

forma é possível avaliar a evolução da cadeia de abastecimento X desde o ano 2010 até 2013, tendo 

como base o ano de 2009.  

Significa também que para o modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade das cadeias de 

abastecimento do sector de distribuição alimentar foram utilizadas opções relativas à cadeia de 

abastecimento Y. Como existia um défice de informação sobre desempenhos posteriores a 2012, a 

opção a avaliar será apenas o desempenho obtido em 2013 face ao ano de referência 2012, permitindo 

analisar se existiu uma evolução sustentável na cadeia de abastecimento Y em 2013 face a 2012. 

Para construir as opções da cadeia de abastecimento X relativas ao modelo do sector de distribuição 

energética, foi aplicado o seguinte método. Primeiramente foram recolhidos todos os desempenhos 

correspondentes aos critérios de avaliação para cada ano, desde 2009 a 2013. Posteriormente, foi 

utilizada a equação (2) para apurar a variação percentual do desempenho em todos os critérios de 

avaliação com descritores quantitativos de forma a apurar estas percentagens para as opções relativas 

aos anos 2010, 2011, 2012 e 2013. O Anexo 5 mostra a tabela que ilustra os desempenhos dos 

indicadores correspondentes aos anos 2009 a 2013, bem como os valores extraídos através da 

equação (2). Foi utilizado o mesmo raciocínio e fórmula para o cálculo das variações percentuais dos 

desempenhos da opção cadeia de abastecimento Y. 

  
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑚 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
× 100       (2) 
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6.2 CÁLCULO E ANÁLISE DO DESEMPENHO 

Após resultados dos cálculos dos desempenhos para cada alternativa exposta na Secção 6.1 foram 

introduzidos no software MACBETH. O que permitiu obter as tabelas de pontuações correspondentes 

aos desempenhos de cada uma das opções nos respetivos critérios de avaliação para cada um dos 

modelos (ver Tabela 15 e Tabela 16), bem como os seus respetivos termómetros globais (ver Figura 

20 e Figura 21). 
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Tabela 15. Tabela de pontuações das alternativas do modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade em cadeias de abastecimento do sector de distribuição energética 

 

Tabela 16. Tabela de pontuações das alternativas do modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade em cadeias de abastecimento do sector de distribuição alimentar 

 

  

 

Figura 21. Termómetro Global relativo ao modelo de distribuição 
energética 

Figura 20. Termómetro Global relativo ao modelo de distribuição 
alimentar 
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Através da Tabela 15 verifica-se que o ano onde se registou uma maior evolução na sustentabilidade 

da cadeia de abastecimento X face ao ano 2009, foi o ano de 2011, ultrapassando a opção “Tudo 

Superior”, que é um nível que corresponde a uma cadeia de abastecimento com desempenhos no nível 

Bom em todos os critérios. Esta diferença de pontuação reside maioritariamente no aumento do 

desempenho no critério Inovação e Competitividade, que foi 111% superior a 2009. Este aumento de 

111% refletiu-se num aumento de 101,39 pontos no ano 2011 face a 2010 (Figura 22). 

 

Figura 22. Perfil de Diferenças Ponderado no modelo relativo à distribuição alimentar nas opções de 2011 e 2010 

Regista-se também que existiu uma diferença considerável da opção do ano de 2010 para 2012, que 

é justificada pelo aumento combinado do desempenho em critérios como Competitividade e Inovação, 

Efluentes Expedidos e Consumo de água (Figura 23) 

 

Figura 23. Perfil de Diferenças Ponderado no modelo relativo à distribuição alimentar nas opções de 2010 e 2012 
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No entanto, todas as opções se situam acima da opção “Tudo Inferior”, que corresponde a uma cadeia 

de abastecimento com desempenhos no nível Neutro em todos os critérios. Isto significa que em todos 

os anos, de 2010 a 2013, existiu uma evolução da sustentabilidade na cadeia de abastecimento X 

positiva face a 2009. 

Através da Tabela 16 e da Figura 24 é possível observar que também existiu uma evolução positiva na 

cadeia de abastecimento Y em 2013 face a 2012. O principal fator responsável por esta evolução 

positiva face ao ano de referência foram os bons desempenhos em grande parte dos critérios de 

avaliação presentes no modelo, que compensou o desempenho menos bom em critérios de avaliação 

como Práticas e Segurança de Saúde e Desperdício Gerado (ver Figura 24).  

 

Figura 24. Perfil de pontuações da alternativa JM 2013 correspondente ao modelo da evolução da 
sustentabilidade em cadeias de abastecimento do sector de distribuição alimentar 

6.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A análise de sensibilidade aos pesos dos critérios permite verificar em que medida as pontuações 

globais das opções se alteram, e que implicações tal têm para a ordenação final das opções, perante 

uma alteração no peso de cada critério, mantendo idênticas as relações de proporcionalidade entre os 

pesos dos outros critérios. Desta forma, apenas foi elaborada a análise de sensibilidade para o modelo 

da evolução da sustentabilidade nas cadeias de abastecimento do sector de distribuição energética, 

visto que para o sector de distribuição alimentar apenas se considerou uma opção. 

Apenas os critérios em que se considera relevante a variação do seu peso é que se irá fazer uma 

análise de sensibilidade. Critérios onde uma das alternativas tenha melhor desempenho que todas as 

outras, independentemente da ponderação do critério (como o exemplo na Figura 25) ou que seja 
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necessária uma grande variação no peso do critério para que a alternativa com melhor pontuação global 

se altere (como o exemplo na Figura 26), não se considera necessário proceder a uma análise de 

sensibilidade. No eixo das abcissas está definido, em percentagem, o peso do critério em análise. Nas 

análises de sensibilidade efetuadas pelo software M-MACBETH na Figura 25 e Figura 26, o eixo das 

ordenadas, à esquerda corresponde à pontuação global de cada alternativa quando o peso do critério 

em análise é igual a 0%, e à direita corresponde à pontuação global de cada alternativa quando o peso 

do critério em análise é igual a 100%. 

 

Figura 25. Análise de sensibilidade no critério de avaliação Perdas na Rede 

 

Figura 26. Análise de sensibilidade no critério de avaliação Emissões Atmosféricas 
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Apenas um critério de avaliação correspondeu a estas restrições, e foi o critério de Inovação e 

Competitividade (Figura 27). Neste caso, existem pelo menos duas intersecções, isto é, a alternativa 

2011 não é sempre globalmente mais atrativa. O peso deste critério é de 6,52% e apenas com um peso 

de 1,1% se verifica a intersecção entre a alternativa 2011 e 2010, peso a partir do qual a atratividade 

global da alternativa 2010 iria ser superior à alternativa 2011, ou seja, a melhor alternativa altera-se 

para um peso inferior a 1,1%. No entanto, conclui-se que os intervalos possíveis para a variação dos 

pesos (área branca limitada pelas linhas verdes a tracejado), não permitem alterar a escolha da 

proposta. Desta forma, é possível concluir que o ano 2011 corresponde ao ano onde existiu uma 

evolução maior da sustentabilidade na cadeia de abastecimento X, e que seria necessário uma 

mudança significativa no peso do critério Inovação e Competitividade para que outro ano obtivesse 

uma pontuação superior. 

 

Figura 27. Análise de sensibilidade no critério de avaliação Inovação e Competitividade 

6.4 ANÁLISE DE ROBUSTEZ 

Foi elaborada também uma análise de robustez, que é importante para analisar os resultados, pois 

mostra a forma como a variação dos pesos dos critérios e/ou das pontuações num critério (ou em todos) 

influência os resultados das alternativas entre si. A análise de robustez é uma funcionalidade do 

software M-MACBETH, onde podem ser realizadas diversas modificações na informação local dos 

critérios (pontuações das alternativas) e na informação global entre critérios (nos pesos dos critérios). 

Podem ser introduzidas modificações utilizando três tipos de informação: ordinal, cardinal e MACBETH. 

A informação ordinal consiste na ordenação nos níveis dos critérios e entre os critérios. A informação 

MACBETH consiste das diferenças de atratividade semânticas realizadas entre intervalos neutro-bom 

dos critérios e nos níveis dos critérios, respetivamente na informação global e na informação local. A 
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informação cardinal consiste na informação validada pelo decisor relativamente aos intervalos de 

variação dos pesos dos critérios e das pontuações das alternativas nos critérios, respetivamente na 

informação global e na informação local. Esta análise pode identificar dois tipos de dominância distintos 

entre alternativas, representados por dois símbolos diferentes: o triângulo significa uma dominância no 

sentido clássico (quando uma opção A não é pior que uma opção B em nenhum dos critérios e A é 

melhor que B em pelo menos um critério, diz-se que A domina B) e um sinal de adição representa 

dominância aditiva (quando uma opção A é sempre melhor B que outra opção B dentro das variações 

consideradas plausíveis para os parâmetros do modelo aditivo, diz-se que A domina aditivamente B).  

No caso analisado não há nenhuma alternativa que domine outra (no sentido de dominância clássico). 

Existe apenas dominância total entre as alternativas fictícias “Tudo Superior” e “Tudo Inferior”, como 

não poderia deixar de acontecer dados os perfis destas duas alternativas.  

No modelo de avaliação da evolução da cadeia de abastecimento do sector de distribuição energética 

realizou-se uma análise de robustez considerando uma variação de 10% nos pesos de todos os critérios 

e de ±10 pontos nas pontuações das alternativas no critério Inovação e Competitividade, que é onde 

existe a maior diferença de pontuação entre a alternativa melhor classificada (2011) e a alternativa que 

ficou classificada em segundo lugar (2010). Face aos resultados obtidos é robusto concluir que a 

alternativa 2011 é superior à alternativa 2010 (ver Figura 28), de acordo com as variações consideradas 

plausíveis pelo decisor. 

 

Figura 28. Análise de robustez com variação cardinal de 10% global e de 10% no critério Inovação e 
Competitividade relativamente ao do sector de distribuição energética 
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6.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, analisaram-se os resultados dos modelos de avaliação da evolução da sustentabilidade 

em cadeias de abastecimento do sector de distribuição energética e do sector de distribuição alimentar. 

Depois de recolhidos os dados relativos às alternativas calcularam-se as pontuações das alternativas 

que correspondem ao valor de desempenho destas nos critérios de avaliação do modelo. Através das 

tabelas de pontuações concluiu-se que para o modelo relativo ao sector de distribuição alimentar, 

existiu uma evolução positiva em 2013 face a 2012 na cadeia de abastecimento Y.  

Conclui-se também que o ano de 2011 foi o ano onde existiu uma maior evolução da sustentabilidade 

na cadeia de abastecimento X face ao ano de 2009, para o modelo relativo ao sector de distribuição 

energética. A análise de sensibilidade veio verificar este facto e que seria necessário uma mudança 

significativa no peso do critério de Inovação e Competitividade para que outro ano (exceto 2011) 

obtivesse uma pontuação global superior. A análise de robustez realizada veio mostrar que a alternativa 

2011 domina aditivamente todas as outras alternativas, e através desta é possível afirmar que o modelo 

construído é robusto.  
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7 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

No presente trabalho foi analisada a avaliação da sustentabilidade nas cadeias de abastecimento. O 

principal objetivo deste estudo prendeu-se com a realização de um modelo que consiga avaliar a 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento.  

A revisão da literatura destacou que as cadeias de abastecimento devem incorporar as consequências 

diretas e indiretas das suas operações no processo de tomada de decisão, a fim de alcançar a 

sustentabilidade nas três dimensões. Para avaliar a adaptação das cadeias de abastecimento ao novo 

conceito de sustentabilidade, são necessários indicadores para cada uma das dimensões da 

sustentabilidade. No entanto, existem bastantes indicadores presentes literatura e muitos destes 

apresentam nomenclaturas diferentes, apesar de avaliarem áreas equivalentes. Desta forma, estes 

indicadores foram agrupados, selecionados e caraterizados, de forma a auxiliarem a avaliação da 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento. 

Após a identificação e caracterização dos critérios de avaliação de sustentabilidade em cadeias de 

abastecimento, verificou-se que era necessário um modelo de agregação de valor para poder medir a 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento de modo global. Foram selecionados e agrupados sete 

critérios para a dimensão económica, onze critérios para a dimensão ambiental e catorze critérios para 

a dimensão social. 

Ao recolher dados para os indicadores selecionados, concluiu-se que para realizar um modelo que 

avaliasse a sustentabilidade nas cadeias de abastecimento, é necessário avaliar a sustentabilidade 

face a um ano de referência, isto é, avaliar a evolução da sustentabilidade de uma cadeia de 

abastecimento. Concluiu-se também que para além de avaliar a sustentabilidade face a um ano de 

referência, é essencial comparar cadeias de abastecimento em diferentes sectores, de modo a ser 

possível a criação de descritores para os critérios de avaliação. Desta forma, construíram-se dois 

modelos multicritério de apoio à decisão no software M-MACBETH correspondentes a cadeias de 

abastecimento de diferentes sectores (sector de distribuição de energia e sector de distribuição 

alimentar).  

Para cada modelo foi elaborado uma árvore de valor, operacionalizaram-se os critérios de avaliação, 

construíram-se funções de valor e ponderaram-se critérios. No entanto, após a determinação dos 

pesos, surge a necessidade de introduzir opções no modelo para analisar resultados e testar o modelo 

construído. O critério de avaliação que proporcionou maior peso no modelo relativo ao sector de 

distribuição energética foi o mesmo que o modelo relativo ao sector de distribuição alimentar. Este 

critério de avaliação foi o de Valor Económico Acumulado Líquido, o que revela uma importância 

significativa nas cadeias de abastecimento. 

Neste contexto, realizou-se a análise de resultados dos modelos de avaliação da evolução da 

sustentabilidade em cadeias de abastecimento para ambos os sectores. Depois de recolhidos os dados 

relativos às alternativas calcularam-se as pontuações das alternativas que correspondem ao valor de 
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desempenho destas nos critérios do modelo. Analisando as pontuações obtidas concluiu-se que para 

o modelo relativo ao sector de distribuição alimentar, existiu uma evolução positiva em 2013 face a 

2012 na cadeia de abastecimento Y. Conclui-se também que o ano de 2011 foi o ano onde existiu uma 

maior evolução da sustentabilidade na cadeia de abastecimento X face ao ano de 2009, para o modelo 

relativo ao sector de distribuição energética. A análise de sensibilidade veio comprovar que seria 

necessário uma mudança significativa no peso do critério de Inovação e Competitividade para que outro 

ano (exceto 2011) obtivesse uma pontuação global superior. A análise de robustez realizada veio 

certificar que a alternativa 2011 domina aditivamente todas as outras alternativas, e através desta é 

possível afirmar que o modelo construído é robusto.  

Com esta aplicação dos modelos é possível afirmar que os objetivos traçados foram alcançados. Foi 

possível construir dois modelos multicritério que avaliam a sustentabilidade nas cadeias de 

abastecimento em diferentes sectores. Os resultados obtidos, bem como as análises destes, 

demonstraram que o modelo é sólido e robusto, e que é possível avaliar a sustentabilidade em diversos 

sectores de cadeias de abastecimento. Esta dissertação mostra como elaborar uma metodologia para 

avaliar a sustentabilidade em cadeias de abastecimento, algo ainda não presente na literatura. Deste 

modo, o trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação possibilita avaliar e monitorizar a 

sustentabilidade em cadeias de abastecimento, indicando se estas possuem comportamentos 

sustentáveis e a sua evolução ao longo do tempo. 

Para desenvolvimento futuro seria interessante aplicar o modelo desenvolvido a outros sectores de 

cadeias de abastecimento para testar a sua consistência e aptidão. Diferentes cadeias de 

abastecimento podem utilizar diferentes critérios de avaliação, e como tal, a criação de uma base de 

dados onde estejam presentes os critérios de avaliação para cada sector de cadeias de abastecimento 

seria algo positivo. Desta forma, seria possível avaliar a sustentabilidade em diversas cadeias de 

abastecimento, independentemente do seu sector. 

Como conclusão final, espera-se que o trabalho realizado seja uma ferramenta útil para avaliar a 

sustentabilidade nas cadeias de abastecimento, e que este venha ser utilizado para este intuito. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabelas correspondentes aos níveis de desempenho relativos ao modelo de avaliação da evolução 
da sustentabilidade no sector de distribuição energética 

Tabela A1 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Investimentos com a proteção ambiental 

Níveis de desempenho (%) 

N1 10 

N2 - Bom 5 

N3 - Neutro 0 

N4 -5 

Tabela A2 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Emissões de Gases de Efeito de Estufa 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -13.5 

N2 - Bom -9 

N3 -4.5 

N4 - Neutro 0 

N5 4.5 

Tabela A3 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Saúde Humana 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -45 

N2 - Bom -30 

N3 -15 

N4 - Neutro 0 

N5 15 

Tabela A4 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Consumo de Água 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -14 

N2 - Bom -7 

N3 - Neutro 0 

N4 7 

Tabela A5 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Energia Consumida 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -18 

N2 - Bom -9 

N3 - Neutro 0 

N4 9 
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Tabela A6 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Desperdício Gerado 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -30 

N2 - Bom -15 

N3 - Neutro 0 

N4 15 

Tabela A7 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Perdas na Rede 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -10 

N2 - Bom -5 

N3 - Neutro 0 

N4 5 

Tabela A8 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Emissões Atmosféricas 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -30 

N2 - Bom -15 

N3 - Neutro 0 

N4 30 

Tabela A9 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Poluição devido a Efluentes Expedidos 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -10 

N2 - Bom -5 

N3 - Neutro 0 

N4 5 

Tabela A10 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Características Sociais Internas 

Níveis de desempenho (%) 
N1 50 

N2 - Bom 25 

N3 - Neutro 0 

N4 -25 

Tabela A11 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Práticas e Relações de Empregabilidade 

Níveis de desempenho (%) 

N1 40 

N2 - Bom 20 

N3 - Neutro 0 

N4 -20 

Tabela A12 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Práticas de Segurança e Saúde 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -20 

N2 - Bom -10 

N3 - Neutro 0 

N4 10 
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Tabela A13 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Formação, Educação e Competências 

Pessoais 

Níveis de desempenho (%) 

N1 24 

N2 - Bom 12 

N3 - Neutro 0 

N4 -12 

Tabela A14 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Inovação e Competitividade 

Níveis de desempenho (%) 

N1 12 

N2 - Bom 6 

N3 - Neutro 0 

N4 -6 

Tabela A15 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Suporte e Financiamento Comunitário 

Níveis de desempenho (%) 
N1 13 

N2 - Bom 6.5 

N3 - Neutro 0 

N4 -6.5 

Tabela A16 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Corrupção Empresarial 

Níveis de desempenho 

N1 - Bom Existe Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e 0 infrações em termos de 

corrupção 

N2 - Neutro Existe Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e ocorreram infrações em termos de 

corrupção 

N3 Não Existe Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção 

Tabela A17 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Gestão de Produto e Satisfação do 

Consumidor 

Níveis de desempenho (%) 
N1 10 

N2 - Bom 5 

N3 - Neutro 0 

N4 -5 
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Anexo 2 

Tabelas correspondentes aos níveis de desempenho relativos ao modelo de avaliação da evolução 
da sustentabilidade no sector de distribuição alimentar 

Tabela A18 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Valor Económico Acumulado Líquido 

Níveis de desempenho (%) 

N1 11 

N2 - Bom 5.5 

N3 - Neutro 0 

N4 -5.5 

Tabela A19 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Nível de Dependência 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -20 

N2 - Bom -10 

N4 - Neutro 0 

N5 10 

Tabela A20 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Estímulo Salarial 

Níveis de desempenho (%) 

N1 7.5 

N2 - Bom 5 

N3 2.5 

N4 - Neutro 0 

N5 -2.5 

Tabela A21 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Emissões de Gases de Efeito de Estufa 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -19 

N2 - Bom -9.5 

N3 - Neutro 0 

N4 9.5 

Tabela A22 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Consumo de Água 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -12 

N2 - Bom -6 

N3 - Neutro 0 

N4 6 

Tabela A23 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Energia Consumida 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -22 

N2 - Bom -11 

N3 - Neutro 0 

N4 11 
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Tabela A24 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Desperdício Gerado 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -30 

N2 - Bom -15 

N3 - Neutro 0 

N4 15 

Tabela A25 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Recursos Utilizados 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -9 

N2 - Bom -4.5 

N3 - Neutro 0 

N4 9 

Tabela A26 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Características Sociais Internas 

Níveis de desempenho (%) 

N1 50 

N2 - Bom 25 

N3 - Neutro 0 

N4 -25 

Tabela A27 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Práticas de Segurança e Saúde 

Níveis de desempenho (%) 

N1 -22 

N2 - Bom -11 

N3 - Neutro 0 

N4 11 

Tabela A28 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Formação, Educação e Competências 

Pessoais 

Níveis de desempenho (%) 

N1 20 

N2 - Bom 10 

N3 - Neutro 0 

N4 -10 

Tabela A29 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Implementação e Integração dos Direitos 
Humanos 

Níveis de desempenho (quantitativo) 

N1 - Bom Respeita a lei em vigor correspondente aos direitos humanos e tem 

presente no contrato cláusulas que incentivam os direitos humanos. 

N2 - Neutro Respeita a lei correspondente aos direitos humanos mas não tem presente 

nos contratos laborais cláusulas que incentivam os direitos humanos. 

N3 Não respeita a lei correspondente aos direitos humanos. 
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Tabela A30 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Suporte e Financiamento Comunitário 

Suporte e Financiamento Comunitário 

N1 29 

N2 - Bom 14.5 

N3 - Neutro 0 

N4 14.5 

Tabela A31 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Corrupção Empresarial 

Corrupção Empresarial 

N1 - Bom Existe Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e 0 infrações em termos de 

corrupção 

N2 - Neutro Existe Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e ocorreram infrações em termos de 

corrupção 

N3 Não Existe Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção 

Tabela A32 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Saúde e Segurança dos Consumidores 

Saúde e Segurança dos Consumidores 

N1 -28 

N2 - Bom -14 

N3 - Neutro 0 

N4 -14 

Tabela A33 Níveis de desempenho do descritor no critério de avaliação Gestão de Produto e Satisfação do 

Consumidor 

Gestão de Produto e Satisfação do Consumidor 

N1 10 

N2 - Bom 5 

N3 - Neutro 0 

N4 -5 
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Anexo 3

Matrizes de julgamentos MACBETH para os níveis de impacto dos indicadores relativos ao modelo de 
avaliação da evolução da sustentabilidade no sector de distribuição energética 

 

Anexo Figura 1 Nível de dependência (autonomia 
financeira) 

 

Anexo Figura 2 Energia Consumida 

 

Anexo Figura 3 Características Sociais Internas 

 

Anexo Figura 4 Formação, Educação e 
Competências Pessoais 

 

Anexo Figura 5 Consumo de Água 

 

Anexo Figura 6 Emissões de Gases de Efeito de 
Estufa 

 

Anexo Figura 7 Desperdício Gerado 

 

Anexo Figura 8 Gestão de Produto e Satisfação 
do Consumidor 

 

Anexo Figura 9 Implementação e Integração dos 
Direitos Humanos 

 

Anexo Figura 10 Inovação e Competitividade 
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Anexo Figura 11 Efluentes Expedidos 

 

Anexo Figura 12 Investimentos sobre a proteção 
ambiental 

 

Anexo Figura 13 Emissões Atmosféricas 

 

Anexo Figura 14 Perdas na rede 

 

Anexo Figura 15 Práticas e Relações de 
Empregabilidade 

 

Anexo Figura 16 Práticas de Segurança e Saúde 

 

Anexo Figura 17 Saúde Humana 

 

Anexo Figura 18 Suporte e Financiamento 
Comunitário 

 

Anexo Figura 19 Valor Económico Acumulado Líquido 
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Escala termométricas MACBETH para os níveis de impacto dos indicadores relativos ao modelo de 
avaliação da evolução da sustentabilidade no sector de distribuição energética 

 

Anexo Figura 20 Valor Económico Acumulado 
Líquido 

 

Anexo Figura 21 Nível de dependência 
(autonomia financeira) 

 

Anexo Figura 22 Investimentos sobre a proteção 
ambiental 

 

Anexo Figura 23 Emissões de Gases de Efeito de 
Estufa 

 

Anexo Figura 24 Saúde Humana 

 

Anexo Figura 25 Consumo de Agua 
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Anexo Figura 26 Energia Consumida 

 

Anexo Figura 27 Desperdício Gerado 

 

Anexo Figura 28 Perdas na Rede 

 

Anexo Figura 29 Emissões Atmosféricas 

 

Anexo Figura 30 Efluentes Expedidos 

 

Anexo Figura 31 Características Sociais Internas 
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Anexo Figura 32 Práticas e Relações de 
Empregabilidade 

Anexo Figura 33 Práticas de Segurança e Saúde 

 

Anexo Figura 34 Formação, Educação e 
Competências Pessoais 

 

Anexo Figura 35 Inovação e Competitividade 

 

Anexo Figura 36 Implementação e Integração dos 
Direitos Humanos 

 

Anexo Figura 37 Suporte e Financiamento 
Comunitário 

 

Anexo Figura 38 Gestão de Produto e Satisfação do Consumidor 
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Anexo 4 

Matrizes de julgamentos MACBETH para os níveis de impacto dos indicadores relativos ao modelo de 

avaliação da evolução da sustentabilidade no sector de distribuição alimentar 

 

Anexo Figura 39 Nível de dependência (autonomia 
financeira) 

 

Anexo Figura 40 Energia Consumida 

 

Anexo Figura 41 Características Sociais Internas 

 

Anexo Figura 42 Valor Económico Acumulado 
Líquido 

 

Anexo Figura 43 Consumo de Água 

 

Anexo Figura 44 Emissões de Gases de Efeito de 
Estufa 

 

Anexo Figura 45 Desperdício Gerado 

 

Anexo Figura 46 Gestão de Produto e Satisfação 
do Consumidor 

 

Anexo Figura 47 Implementação e Integração dos 
Direitos Humanos 

 

Anexo Figura 48 Práticas de Segurança e Saúde 
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Escala termométricas MACBETH para os níveis de impacto dos indicadores relativos ao modelo de 

avaliação da evolução da sustentabilidade no sector de distribuição alimentar 

 

Anexo Figura 49 Saúde e Segurança dos 
Consumidores 

 

Anexo Figura 50 Suporte e Financiamento 
Comunitário 

 

Anexo Figura 51 Corrupção Empresarial 

 

Anexo Figura 52 Estímulo Salarial 

 

Anexo Figura 53 Recursos Utilizados 

 

Anexo Figura 54 Formação, Educação e 
Competências Pessoais 

 

Anexo Figura 55 Nível de dependência (autonomia 
financeira) 

 

Anexo Figura 56 Energia Consumida 

 

Anexo Figura 57 Características Sociais Internas 

 

Anexo Figura 58 Valor Económico Acumulado 
Líquido 
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Anexo Figura 59 Consumo de Água 

 

Anexo Figura 60 Emissões de Gases de Efeito de 
Estufa 

 

Anexo Figura 61 Desperdício Gerado 

 

Anexo Figura 62 Gestão de Produto e Satisfação 
do Consumidor 

 

Anexo Figura 63 Implementação e Integração dos 
Direitos Humanos  

Anexo Figura 64 Práticas de Segurança e Saúde 

 

Anexo Figura 65 Saúde e Segurança dos 
Consumidores 

 

Anexo Figura 66 Suporte e Financiamento 
Comunitário 



101 
 

 

Anexo Figura 67 Corrupção Empresarial 

 

Anexo Figura 68 Estímulo Salarial 

 

Anexo Figura 69 Recursos Utilizados 

 

Anexo Figura 70 Formação, Educação e 
Competências Pessoais 
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Anexo 5 

Tabela A34 Desempenhos dos indicadores da cadeia de abastecimento X correspondentes ao modelo de avaliação da evolução da sustentabilidade energética 

 

  

 

Indicadores
Económicos 2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010

Valor Económico Acumulado Líquido (€) 1005091,00 1012483,00 1124663,00 1078925,00 1023845,00 -1,83 -1,11 9,85 5,38

Nível de dependencia (autonomia financeira) (rácio) 0,05 0,05 0,09 0,12 0,10 -55,24 -51,74 -11,72 13,68

Estímulo Salarial (rácio) 1,40 1,42 1,39 1,37 1,38 1,45 2,90 0,72 -0,72

Investimentos sobre a proteção ambiental (€) 101481,00 80514,00 77422,00 98477,00 118898,00 -14,65 -32,28 -34,88 -17,18

Ambientais
Emissões de Gases de Efeito de Estufa (tCO2eq) 16635,00 18005,00 16919,00 14699,00 20007,00 -16,85 -10,01 -15,43 -26,53

Saúde Humana (kgPM10eq) 0,70 0,80 0,70 0,60 1,00 -30,00 -20,00 -30,00 -40,00

Consumo de Água (m3) 1601224,00 1613929,00 1444350,00 1150342,00 1726053,00 -7,23 -6,50 -16,32 -33,35

Energia Consumida (GJ) 170977,00 197723,00 192995,00 176520,00 242878,00 -29,60 -18,59 -20,54 -27,32

Desperdício Gerado (ton) 399426,00 647166,00 554796,00 765340,00 929642,00 -57,03 -30,39 -40,32 -17,67

Perdas nas redes (%) 9,90 9,00 7,20 8,60 8,30 19,28 8,43 -13,25 3,61

Emissões Atmosféricas (tNOxeq) 16,90 16,00 15,10 18,30 23,30 -27,47 -31,33 -35,19 -21,46

Efluentes Expedidos (m3) 1120023000,00 1156257373,00 994234339,00 728292687,00 1166689787,00 -4,00 -0,89 -14,78 -37,58

Sociais
Características Sociais Internas (€) 65285,00 89340,00 61258,00 53662,00 58353,00 11,88 53,10 4,98 -8,04

Práticas e Relações de Empregabilidade (%) 80,00 83,00 85,00 80,00 78,00 2,56 6,41 8,97 2,56

Práticas de Segurança e Saúde (frequência acidentes) 1,98 1,82 2,17 2,08 2,26 -12,39 -19,47 -3,98 -7,96

Formação, Educação e Competências Pessoais (h/empregado) 34,00 41,00 39,00 35,00 29,00 17,24 41,38 34,48 20,69

Inovação e Competitividade (€) 31046,00 27139,00 65485,00 36527,00 31035,00 0,04 -12,55 111,00 17,70

Suporte e Financiamento Comunitário (€) 26974661,00 17484240,00 20397239,00 19783237,00 17158242,00 57,21 1,90 18,88 15,30

Gestão de Produto e Satisfação do Consumidor (rácio) 7,40 7,20 7,10 7,10 7,00 5,71 2,86 1,43 1,43

Variação em % Ano Face a 2009Ano


