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Resumo:
Realizar uma ampla reconstituição bibliográfica sobre Custos Ambientais, para posteriormente criar
um modelo de ferramenta de pesquisa empírica, é o objetivo que norteia este trabalho científico. Tal
inspiração surge da atual discussão sobre a importância do assunto ‘meio ambiente’, que tem tomado o
debate em diversas esferas do estudo administrativo, em congressos, seminários, e diversas reuniões
acadêmicas e profissionais. Além deste, a premente e constante necessidade de controles gerenciais
faz com que a inter-relação entre os assuntos resulte no tronco principal da dúvida aqui apresentada,
qual seja os Custos Ambientais.
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Environmental costs: theoretical basis for building an empirical
research model
Summary:
Make an extensive literature reconstitution of Environmental Costs to later create a model of empirical
research tool, it is the guiding objective of this scientific work. This inspiration comes from the current
discussion about the importance of the subject 'environment' which has taken the debate in various
spheres of administrative study, at conferences, seminars, and various academic and professional
meetings. Apart from this, the urgent and constant need for management controls makes the
interrelationship between the subjects results in the main trunk of the questions presented here, namely
the Environmental Costs.
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1 Introdução
Realizar uma

ampla

reconstituição

bibliográfica

sobre

Custos Ambientais,

para

posteriormente criar um modelo de ferramenta de pesquisa empírica, é o objetivo que norteia
este trabalho científico. Tal inspiração surge da atual discussão sobre a importância do
assunto ‘meio ambiente’, que tem tomado o debate em diversas esferas do estudo
administrativo, em congressos, seminários, e diversas reuniões acadêmicas e profissionais.
Além deste, a premente e constante necessidade de controles gerenciais faz com que a interrelação entre os assuntos resulte no tronco principal da dúvida aqui apresentada, qual seja os
Custos Ambientais.
Para identificar e buscar espaço num mundo cada vez mais globalizado, empresas e
stakeholders buscam um diferencial competitivo. O meio ambiente pode ser este diferencial
eficaz, com métodos de preservação e investimento contábil, considerando os ativos
ambientais. Organizações que não se readaptarem dificilmente sobreviverão, e a habilidade
em gerenciar os custos do negócio será significativa para poder criar e sustentar tais vantagens
competitivas.
Entretanto, e complementariamente, a Gestão Estratégica de Custos exige que todas as
decisões de investimentos sejam analisadas e avaliadas do ponto de vista do retorno que
propiciam, da estrutura de custos que se instala e principalmente dos custos que permanecem
se a estratégia for abandonada (SOUZA; CLEMENTE, 2007, p.15).
A nova realidade empresarial, destacada por Garrison e Noreen (2001), determina que as
empresas devam buscar diferenciais para se manter no mercado, assim a Contabilidade como
fonte de informações para seus usuários, se destaca ao implementar os pressupostos da
Contabilidade Gerencial e assim fornecer informações importantes para o processo de tomada
de decisão.
E dentro dessa ramificação da Contabilidade, Martins (2006) destaca a de Custos, a qual
surgiu com o objetivo inicial de resolver os problemas de mensuração dos estoques e dos
resultados. Porém, com o decorrer do tempo, e mediante a nova realidade das empresas, esta
passou a ser encarada como forma de auxílio ao processo decisório para seus clientes,
Groppelli e Nikbakht (2001), destacam que as empresas necessitam dos subsídios fornecidos
pela Contabilidade, tais como os demonstrativos financeiros, que informam a lucratividade e a
posição financeira de seu empreendimento. Ademais, estas análises fomentam
questionamentos, permitindo o controle detalhado do fluxo de caixa da empresa e dos
resultados. A partir disso é possível a adoção de políticas que agregam mudanças necessárias
ao ambiente interno, criando vantagens na relação externa e, de certa forma, revertendo
possíveis impasses.
Segundo Shank et al. (1997, p.115), apud Bacic (2008), o papel da informação contábil é
facilitar o desenvolvimento e a implantação de estratégias gerenciais e, segundo Porter (1999,
p.27), a essência da formulação estratégica é criar e sustentar vantagem competitiva.
Souza e Clemente (2007, p.13) traduzem custos como consumo de recursos, ou seja, a
expressão monetária do que é consumido do processo de produção de um bem ou serviço,
inclusive nos aspectos relacionados ao meio ambiente.
Para Shank e Govidarajan (1995), apud Bacic (2008), “os dados de custos devem ser usados
para desenvolver estratégias superiores a fim de se obter uma estratégia coerente com o
ambiente”. A contabilidade disponibiliza informações para os públicos interno e externo. A
importância está em prover informações internas desde a fase da formulação da estratégia,
pois as decisões de investimento decorrentes da estratégia selecionada implicam alterações na
estrutura de custos. Quanto mais dinâmico o ambiente, mais acelerado é o processo de criação
de vantagens competitivas, deveras a sustentabilidade como opção.

O conceito de sustentabilidade surgiu da necessidade das empresas em optar por um processo
de produção que visa atender as necessidades da geração atual, sem o prejuízo da capacidade
de produção e de recursos, para atender as necessidades das gerações futuras, buscando para
isso um equilíbrio entre um processo de produção contínuo e os recursos existentes para tal,
através da conscientização por atitudes e ações, exercendo assim, seu papel na promoção do
desenvolvimento sustentável.
Cabe aqui salientar a importância de relacionar a contabilidade gerencial ou a gestão de custos
com o desenvolvimento sustentável num contínuo e completo aperfeiçoamento de seus
produtos, processos e colaboradores e, conseqüentemente, manter a atitude proativa em
relação às constantes mudanças econômicas, sociais, culturais e ambientais que permeiam o
universo em que são inseridas (SOUZA, CLEMENTE, 2007).
Fundamentada em alguns relatórios, Ono (2010, p.16) referencia questões consideradas por
Hendriksen e Van Breda (1999) para aprimorar o entendimento das relações entre a área
contábil e os demonstrativos que evidenciam a atuação social das empresas, com base na
responsabilidade social e ecológica das entidades. Segundo a autora, as informações
divulgadas em relatórios de sustentabilidade exercem relações funcionais para com a
Contabilidade da Gestão Ambiental, sendo possível sua utilização como ferramenta de gestão
interna. A gestão ambiental é uma medida estratégica organizacional socializando
informações qualitativas e quantitativas de indicadores ambientais, orientadas a atingir suas
metas e objetivos estratégicos.
Patrocinar a Gestão do Conhecimento sobre este assunto, ou sobre qualquer área do
conhecimento humano, parece ser necessário para que a continuidade das ações aconteça, pois
como define Wiig (1993), a Gestão do Conhecimento é a “construção sistemática, explícita e
intencional do conhecimento e sua aplicação para maximizar a eficiência e o retorno sobre os
ativos de conhecimento da organização”. Desta forma, gerir o conhecimento sobre Custos
Ambientais nas indústrias justifica-se para que a aplicação seja constante, em busca da já
afamada vantagem competitiva citada anteriormente.

2 Discussão Teórica
Para a construção do conhecimento que visa dar base epistemológica ao processo criativo que
é a pesquisa, neste texto voltado a aplicação e conhecimento aplicado referente aos custos
ambientais, buscou-se encontrar as publicações científicas nacionais recentes referentes ao
assunto. A relação cognitiva que procurou-se estabelecer refere-se à sustentabilidade, aos
controles gerenciais, e no encontro intelectual destes assuntos, que parece ser representado
pelos custos ambientais, em sua interpretação estratégica, conforme representa a figura 1.
Figura 1 - Relação intelectual da Discussão Teórica
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Fonte: Elaborado pelos Autores (2014)

2.1 Sustentabilidade
A preocupação mundial com o meio ambiente data desde sempre, mas o consumo ilimitado
de recursos limitados, mas que antigamente eram entendidos como também ilimitados, fez
com que a sociedade organizada e os governos olhassem com preocupação para o assunto. De
acordo com Silva, Silva e Godarth (2011) em pesquisa realizada em diversos autores, como
Moura (2000), Moreira (2000), Ono (2010) e Brüseke (1996), desde os estudos do Clube de
Roma, na década de 1960, a noção de sustentabilidade já era discutida em meios acadêmicos,
apesar do termo só ganhar forma na década de 1980, no documento intitulado “Nosso Futuro
Comum”, elaborado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD), realizado em 1987, e que de acordo com esse documento, o
desenvolvimento sustentável é “o desenvolvimento que garante o atendimento das
necessidades do presente sem comprometer a habilidade de gerações futuras de atender as
suas necessidades”. (Nosso Futuro Comum, 1991, p.44).
O conceito de sustentabilidade surgiu da necessidade das empresas em optar por um processo
de produção que visa atender as necessidades da geração atual, sem o prejuízo da capacidade
de produção e de recursos, para atender as necessidades das gerações futuras, buscando para
isso um equilíbrio entre um processo de produção contínuo e os recursos existentes para tal,
através da conscientização por atitudes e ações, exercendo assim, seu papel na promoção do
desenvolvimento sustentável (SILVA, SILVA, GODARTH, 2011).
Para Sachs (1993), sustentabilidade é um relacionamento entre sistemas econômicos e
sistemas ecológicos maiores e também dinâmicos cuja mudança é mais lenta. Ono (2010)
considera ainda que a noção e os conceitos de sustentabilidade geram novos desafios à Gestão
das Organizações, notadamente à Gestão Ambiental. Desta forma, nos anos 1990 o uso da
expressão triple bottom line surgiu como sinônimo de desenvolvimento sustentável, tornandose usual no meio empresarial e acadêmico. A abordagem dos três pilares, que teve origem em
Elkington (1994), visa racionalizar o desenvolvimento econômico que promova o
crescimento, mas mantenha a inclusão social e minimize os impactos ambientais. Assim, a
sustentabilidade pode ser representada como um tripé que dá sustentação às atividades
organizacionais, cada pé correspondente à função econômica, social e ambiental, conforme a
figura 2.
Figura 2: Triple Bottom Line
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Silva (2008) descreve que diferentes dimensões podem ser alocadas ao termo
sustentabilidade, como sustentabilidade ecológica, cultural, espacial, social, política,
ambiental e econômica. Apesar de Ono (2010) afirmar que a sustentabilidade consolida-se a
partir da interação das diferentes dimensões, sem considerar precedência entre elas, o que
sugere-se ser básico para qualquer discussão sobre o assunto, também parece ser claro que a
dimensão econômica é um elemento mais facilmente entendido e aceito pelas empresas, pois
trata-se da saúde econômica de longo prazo das economias global, local e corporativa.
Como o cerne desta pesquisa centra-se na relação sustentabilidade e controles gerenciais,
posta-se que o entendimento da sustentabilidade econômica neste caso é mais significante,
não desprezando sobremaneira as demais, mas recortando a realidade de forma a dar escopo
ao objetivo deste texto. Sendo assim, para Brandalise (2002, pg. 39) sustentabilidade
econômica relaciona-se como “os negócios devem proporcionar geração de emprego e renda,
observando mais os termos macrossociais e não simplesmente lucratividade
microempresarial.”
Ono (2010) destaca que essa concepção faz com que o termo sustentabilidade tenha uma
maior força nos dias atuais, fazendo com que os países precisem descobrir maneiras de
promover o crescimento de suas economias, sem destruir os meios para produção, cientes de
que uma empresa sustentável é aquela que gera lucro para os acionistas, ao mesmo tempo,
que protege o meio ambiente e melhora a vida das pessoas com quem mantém interações.
Suas atividades promovem a interseção entre os interesses de negócios e os interesses do meio
ambiente e da sociedade. Entre outras, um modo de controlar o alcance da sustentabilidade
por organizações é o estabelecimento de indicadores, que no Brasil tem como um dos
principais modelos o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA – Bolsa de
Valores de São Paulo.

2.1.1 ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial
Segundo BOVESPA (2013) “o ISE tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira
composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade
social e a sustentabilidade empresarial, e também atuar como promotor das boas práticas no
meio empresarial brasileiro”.
Nesse sentido, essas organizações formaram um Conselho Deliberativo presidido pela
BOVESPA, que é o órgão responsável pelo desenvolvimento do ISE.
Para esta avaliação, desenvolveu-se um questionário para aferir o desempenho das
companhias emissoras das 150 ações mais negociadas da BOVESPA, que parte do conceito
do “triple bottom line” - TBL (desenvolvido pela empresa de consultoria inglesa
SustainAbility). O conceito de TBL envolve a avaliação de elementos ambientais, sociais e
econômico-financeiros de forma integrada. No questionário do ISE, a esses princípios de TBL
foram acrescidos mais três grupos de indicadores: a) critérios gerais (que questiona, por
exemplo, a posição da empresa perante acordos globais e se a empresa publica balanços
sociais); b) critérios de natureza do produto (que questiona, por exemplo, a posição da
empresa perante acordos globais, se a empresa publica balanços sociais, se o produto da
empresa acarreta danos e riscos à saúde dos consumidores, entre outros); e c) critérios de
governança corporativa (BOVESPA, 2013).

As dimensões ambiental, social e econômico-financeira foram divididas em quatro conjuntos
de critérios: a) políticas (indicadores de comprometimento); b) gestão (indicadores de
programas, metas e monitoramento); c) desempenho; e d) cumprimento legal. No que se
refere à dimensão ambiental, as empresas do setor financeiro respondem a um questionário
diferenciado, e as demais empresas são dividas em “alto impacto” e “impacto moderado” (o
questionário para elas é o mesmo, mas as ponderações são diferentes). O preenchimento do
questionário – que tem apenas questões objetivas – é voluntário, e demonstra o
comprometimento da empresa com as questões de sustentabilidade, consideradas cada vez
mais importantes no mundo todo.
As respostas das companhias são analisadas por uma ferramenta estatística chamada “análise
de clusters”, que identifica grupos de empresas com desempenhos similares e aponta o grupo
com melhor desempenho geral. As empresas desse grupo irão compor a carteira final do ISE
(que terá um número máximo de 40 empresas).

2.2 Controles Gerenciais
No Brasil, o início da discussão da contabilidade gerencial é marcado pela obra de Iudicibus
(1976), que conceitua a contabilidade gerencial como o conjunto de técnicas e procedimentos
contábeis da contabilidade financeira, de custos, na análise de balanços entre outras,
apresentadas numa perspectiva gerencial, de forma mais detalhada a fim de apoiar o processo
decisório.
Com o passar dos anos, os enfoques da contabilidade gerencial foram se modificando devido
às alterações estruturais das empresas e a conseqüente necessidade de informação,
principalmente no que diz respeito a custos.
O controle nas organizações consiste num comparativo entre o desempenho almejado, diante
do resultado que permite identificar as diferenças e corrigi-las. Gomes e Salas (2001, p. 55 e
56) observam que, além do contexto social, também interferem na preferência por um ou
outro sistema de controle gerencial, as características mais determinantes da organização,
como sua dimensão, a relação de propriedade, a cultura, o estilo dos gerentes, as relações
interpessoais, o grau de descentralização e a formalização da atividade.

2.3 Contabilidade de Custos
A Contabilidade de Custos, segundo, Hansen e Mowen (1997) é híbrida, ou seja, é requerida
de maneira significativa tanto pela Contabilidade Financeira como pela Gerencial. Para
efeitos deste trabalho, ela será tratada como parte da Contabilidade Gerencial, devido a sua
relevância e importância para o processo de tomada de decisão.
Visto que trabalha com custos, orçamentos e análise de custo, a Contabilidade de Custos pode
ser descrita como sócio principal nas atividades de controle e nas fases de planejamento e de
decisões da empresa. A Contabilidade de Custos aplica os princípios contábeis da mesma
forma que a Contabilidade Geral e fornece à administração registro detalhado, análise e
interpretação das despesas efetuadas em conexão com a operação da empresa.
Koliver (1994) destaca que a contabilidade de custos serve para possíveis reflexões para as
empresas, pois a mesma está associada com a redução de custos e consequentemente interfere
na equação do resultado da empresa, sendo importante para a sobrevivência dessas em um

mercado cada vez mais acirrado.
Quanto a seu objetivo, Hansen e Mowen (2003, pág. 28) dissertam que, a contabilidade de
custos “identifica, coleta, mensura e relata informações que são úteis aos gestores para o
custeio [...] planejamento, controle e tomada de decisão”. Sendo assim a contabilidade de
custos vêm auxiliar as organizações a se adaptarem, sobreviverem e crescerem no novo
cenário empresarial e econômico que o mundo vivencia.
Diferentes focos podem direcionar o estudo e aplicação de custos nas organizações, como
custos de produção, mais geral e abrangente, custos da qualidade, mais restrito, até o nosso
assunto objeto de pesquisa, os Custos Ambientais.

2.4 Custos Ambientais
A definição do que vem a ser Custos Ambientais ainda gera discussão na academia, pois
como uma ciência ainda jovem, não está consolidada, não havendo ainda um conceito único
adotado. Mas diversos autores definem o termo, sem grandes diferenciações, como
apresentado na figura 3.
Figura 3 – Definições de Custos Ambientais

Fonte: Silva e Amaral, (2008).

Percebe-se que o conceito varia, mas com um aporte conceitual final único. Diversas
pesquisas nacionais adotaram uma ou mais destas definições, como apresentadas na seção a
seguir.

2.4.1 Pesquisas Relacionadas
A publicação nacional acerca do tema Custos Ambientais é mediana, visto os diversos artigos
publicados, que serão apresentados como subsídio para a qualificação do tema a seguir.
Salamoni, Gallon e Machado (2007) estudaram ações associadas em indústrias madeireiras, e
afirmam que é um termo de difícil conceituação, não apresentando definição clara e objetiva,
e que a maior dificuldade ao se trabalhar com custos ambientais, é o fato de estes serem, em
sua maioria, custos intangíveis. Para o referido estudo a classificação associa os custos com a
criação, detecção, correção e prevenção da degradação ambiental. Os custos de controle

podem ser classificados em custos de prevenção e custos de avaliação ou de detecção; e os
custos da falta de controle, classificados em custos de falhas internas e de falhas externas.
Ribeiro (1998) explicou o foco do nosso estudo na ótica do custeio por atividades aplicado ao
tratamento contábil dos gastos de natureza ambiental, corroborando com os autores acima,
pois a mensuração dos custos ambientais tem esbarrado nas limitações dos instrumentos da
Contabilidade, já que, pela sua natureza, a maioria destes custos se enquadra na classificação
de custos indiretos e fixos de fabricação, ou o consumo dos recursos ocorre
concomitantemente ao processo produtivo normal, dificultando, com isso, sua identificação.
Para a autora, “Custos ambientais são representados pelo somatório de todos os custos dos
recursos utilizados pelas atividades desenvolvidas com o propósito de controle, preservação e
recuperação ambiental.”
Como as empresas classificadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) evidenciam
os custos e investimentos ambientais foi objeto de estudo de Rover, Borba e Borgert (2008),
citam que os custos ambientais compreendem os custos das medidas adotadas ou que devem
ser adotadas, para a gestão ambientalmente responsável dos gastos ambientais das atividades
empresariais. Do mesmo modo, destaca-se que atribuir custos ambientes aos produtos e
processos revela as fontes desses custos e auxilia a identificar suas principais causas de forma
que possam ser controlados.
Silva e Amaral (2006) desenvolveram e apresentaram a MAICAPI – metodologia para
avaliação de impactos e custos ambientais em processos industriais. Já na tese de
doutoramento de Reis (2001) o mesmo comparou os custos ambientais associados à geração
elétrica entre hidrelétricas e termelétricas a gás natural. Estes estudos mostram a
aplicabilidade do tema em situações práticas e reais.
O objetivo de Vellani e Ribeiro (2009) no artigo Sustentabilidade e Contabilidade foi o de
investigar, analisar e identificar o tipo de evento relacionado com o fato gerador do gasto
ambiental para melhorar a informação sobre as atividades que visam à sustentabilidade
ecológica dos negócios. Este trabalho analisa certos conceitos, limita o campo de atuação da
Contabilidade da Gestão Ambiental, propõe um conceito chamado de ‘O Sistema Empresa
Ecoeficiente’ e o analisa e o compara com determinados casos práticos.

2.4.2 Classificação dos Custos Ambientais
Diversos são os modelos de classificação dos custos ambientais. A seguir apresentar-se-á
alguns destes, que foram foco de pesquisa de campo a fim de atingir o objetivo proposto nesta
pesquisa.
Soler (1997) apresenta a seguinte subdivisão para os custos ambientais:
•

Diretos: transporte, tratamento e eliminação dos resíduos;

•

Ocultos: notificações, análises, declarações, medidas de segurança, etiquetas, seguros
de acidentes.

•

Intangíveis: qualidade do produto, impacto ambiental, imagem da empresa, higiene.

•

Futuros: responsabilidade de saneamento do solo, substituição de recursos, causas
civis e criminais, danos sanitários.

Feliú (1998) apresenta uma classificação dos custos ambientais sob o ponto de vista da
sustentabilidade:

•

Custos ambientais implícitos: os que produzem efeitos irreparáveis sobre o meio
ambiente, representando um elevado custo para a sociedade. Os danos causados não
permitem a renovação, o que representa graves riscos para a sobrevivência das
espécies e qualidade de vida.

•

Custos derivados de investimentos: os que são efetuados com o objetivo de adaptar
processos produtivos ambientalmente mais corretos como incorporação de processos
produtivos alternativos que substituem os atuais no âmbito das tecnologias limpas;
modificação dos processos atuais com o objetivo de melhorar a qualidade do produto
final e a diminuição dos efeitos negativos sobre o ambiente; adição de equipamentos
de tecnologia de fim de linha com o intuito de tornar menos danosas as emissões de
qualquer tipo de poluentes.

•

Custos de produção: aqueles em que as empresas incorrem com o objetivo das suas
atividades industriais, destacando-se a contratação de mão-de-obra qualificada e a sua
formação; custos derivados da gestão de resíduos provenientes do processo produtivo,
nomeadamente reciclagens, armazenamento, transporte e deposição; dotações para
provisões ambientais, para cobertura de risco a longo prazo, como conseqüência das
atividades desenvolvidas.

•

Custos Sociais: referentes a impostos, sanções, multas, seguros e outros custos
relacionados com a emissão de efluentes inevitáveis e todos os que se possam incluir
no Princípio do Poluidor Pagador.

Muralha (1999) apresenta a seguinte classificação:
•

Custos Ecológicos – relacionados com a prevenção, destinados a evitar e prevenir os
efeitos nocivos ao meio ambiente quer os relacionados com a pesquisa e
desenvolvimento ou com o ciclo produtivo, de distribuição e de aprovisionamento,
quer os dos sistemas de controlo e informação. Normalmente são fáceis de determinar
e a sua contabilização não levanta grandes problemas.

•

Custos Ambientais - custos externos que incluem não só as indenizações pagas ou a
pagar a terceiros e determinadas por cálculo exato ou estimativa, mas também os
relacionados com a reposição do ambiente, afetado pela atividade da empresa e outros
prejuízos causados à humanidade. Estes custos serão depois trabalhados e imputados
de forma a preparar os elementos necessários às informações para a gestão.

Robles Junior (2003) classificou os custos ambientais na ótica dos custos da qualidade,
conforme a figura 4.
Figura 4 – Identificação dos custos ambientais

Fonte: Robles Junior, (2003).

Ainda, o autor comparou tais tipos de custos, conforme a figura 5.
Figura 5 – Paralelo entre as categorias de custos da qualidade e categorias de custos ambientais.

Fonte: Robles Junior, (2003).

Todas as classificações apresentadas servirão de base ao desenvolvimento um modelo de
ferramenta de pesquisa empírica, objetivo de futuros trabalhos científicos destes autores.

3 Considerações Finais
Este trabalho teve como proposta realizar uma ampla reconstituição bibliográfica sobre
Custos Ambientais, para futuramente criar um modelo de ferramenta de pesquisa empírica. A
atual discussão sobre a importância do assunto ‘meio ambiente’, que tem tomado o debate em
diversas esferas do estudo administrativo, em congressos, seminários, e diversas reuniões
acadêmicas e profissionais serviu de justificativa para a construção de tal ferramenta. Além

deste, a premente e constante necessidade de controles gerenciais faz com que a interrelação
entre os assuntos resultasse no tronco principal da dúvida aqui apresentada, qual seja os
Custos Ambientais.
A partir das classificações dos custos ambientais existentes, sugere-se que devam fazer parte
de tal instrumento para coleta de dados as seguintes possibilidades: diretos, ocultos,
intangíveis ou futuros; implícitos, de investimento, de produção ou sociais; ecológicos ou
ambientais; e por fim de controle (avaliação ou prevenção) ou da falta de controle (falhas
internas ou externas).
Assim, a construção da ferramenta deve investigar quais destas classificações são atendidas
em cada organização pesquisada. Sugere-se como continuidade de pesquisa a construção e
aplicação do instrumento de coleta de dados de pesquisa.
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