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RESUMO  

  

  

RODRIGUES, Alexsandro Pinto; MODELO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

EM SUSTENTABILIDADE NAS OPERAÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL DE 

RESÍDUOS. 2017, p.134 Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017.  

  

O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade estão sendo abordados como um novo 

paradigma econômico que estabelece um contexto geral para que organizações e instituições 

desenvolvam suas estratégias e processos, associados aos debates da responsabilidade 

socioambiental corporativa, particularmente para a administração pública, onde está ocorrendo 

um processo de mudança para o desenvolvimento de cidades sustentáveis e inteligentes. As 

operações complexas e fechadas definem estruturas para gerenciar o fluxo de materiais, energia 

e informações. Este documento aborda o problema da gestão de resíduos sólidos em pequenas 

cidades e, com base em uma revisão bibliográfica e um estudo de múltiplos casos em 

profundidade, propõe um sistema de medição como instrumentos de avaliação de desempenho 

ambiental que têm por função refletir as estratégias de gestão integrando as ações de 

sustentabilidade. Para analisar as práticas de desenvolvimento do modelo utilizar-se-á de uma 

adaptação da metodologia Multicritério de Apoio a Decisão Construtivista - MCDA-C, 

juntamente com aplicação da técnica de Painel de Especialistas, a qual possibilitará a 

comparação e confirmação dos objetivos propostos. Nos estudos de casos, com os indicadores 

obtidos do contexto, literatura e de especialistas da área, é desenvolvido o modelo, 

possibilitando a determinação do desempenho global da gestão de resíduos e os pesos das áreas 

de preocupações, a fim de refinar propor o modelo em outras administrações voltadas a gestão 

de resíduos. Por fim, o modelo para avaliação de desempempenho da gestão municipal de 

resíduos se mostrou como uma importante ferramenta para melhorar o planejamento 

estratégico quando no controle e gerenciamento das dimensões sustentáveis da organização, 

identificando critérios que aprimoram e diagnosticando ações de melhorias, contribuindo na 

qualidade e custos dos serviços propostos na gestão.   
 

 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Desempenho Ambiental, Gestão de Resíduos, MCDA-C. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

ABSTRACT  

  

   

RODRIGUES, Alexsandro Pinto; MODEL FOR SUTAINABILITY PERFORMANCE 

ASSESSMENT IN THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT OPERATIONS. 2017, 

p.134, Thesis (Master in Production Engineering and Systems) – Graduate Program in 
Production Engineering and Systems, Federal Technological University of Paraná. Pato Branco, 

2017. 

 

The sustainability and sustainable development is being approached as a new economic 

paradigm that establishes a general context for organizations and institutions to develop their 

strategies and processes, associated to the debates of corporate social and environmental 

responsibility, particularly for public administration, where a process of change for the 

development of sustainable and smart cities. Complex and closed operations define structures 

to manage the flow of materials, energy, and information. This study addresses the problem of 

solid waste management in small cities and, based on a bibliographical review and a study of 

multiple in-depth cases, proposes a measurement system as instruments for the evaluation of 

environmental performance, whose function is to reflect the strategies of integrating 

sustainability actions. In order to analyze the development practices of the model, it will be 

used an adaptation of the Multicriteria Decision Aid – Constructivist - MCDA-C, together with 

the application of the Expert Panel technique, which will allow the comparison and 

confirmation of the proposed objectives. In the case studies, with the indicators obtained from 

the context, literature and specialists of the area, the model is developed, allowing the 

determination of the overall performance of waste management and the weights of the areas of 

concern, in order to refine the model proposed in other administrations focused on waste 

management. Finally, the model for evaluation of municipal waste management was shown as 

an important measure to improve strategic planning when it is not a control and management 

of sustainable dimensions of the organization, identifying criteria and solutions for 

improvement actions, contributing in the quality and costs of the proposed services in the 

management. 
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1.  INTRODUÇÃO  

  

  

Os municípios têm na gestão de resíduos uma das operações mais desafiadoras na 

governança das cidades, sendo considerado como um serviço chave para a saúde pública e seu 

desempenho tem reflexos diretos na imagem do governo perante a sociedade (WILSON et al., 

2015).  

Os desafios colocados hoje às entidades gestoras dos sistemas vão muito além da 

simples quantificação e tipificação das quantidades de resíduos processadas. Abrangem o 

desempenho global, medindo eficiência, objetivos traçados, monitoramento da utilização de 

recursos, além de cumprir com normas e exigências legais. Diante deste exposto, os sistemas 

de gestão têm como desafio e preocupação sustentável a revisão constante de como avaliar a 

eficiência em todo o processo, desde o bem estar social, coleta, transporte, processamento até 

seu destino final. (KARADIMAS; PAPATZELOU; LOUMOS, 2007) 

Uma gestão deficiente conduzida com um processo inadequado de disposição de 

resíduos causa impactos socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos 

corpos d’água e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar e 

proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e catação em condições 

insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final (JACOBI & BESEN, 2011) . 

A gestão de resíduos na esfera pública é um exemplo claro de como os fundamentos do 

planejamento e gestão da sustentabilidade podem refletir em preocupações relacionadas às 

dimensões social, ambiental e financeira (MENDES et al., 2013), e a eficiência desta gestão 

depende fundamentalmente em atender as regulamentações legais pertinentes (MENDES et al., 

2012).  

No Brasil destaca-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei 12.305 / 

2010) (Brasil, 2010ª; Brasil, 2010b) que estabeleceu um plano de resíduos sólidos que atribui a 

responsabilidade partilhada entre os produtores, usuários e governos para configurar tarefas 

específicas para cada um, exigindo uma avaliação das realizações de cada município e os 

desafios associados com o desempenho da coleta seletiva (CAMPOS, 2014). 

Os modelos de gestão de resíduos municipais baseiam-se no conceito de que deve haver 

uma integração entre a sustentabilidade e a gestão municipal. Observa-se, porém, que na prática 

a efetividade deste conceito é negligenciada como estratégia de gestão, dada a subjetividade 

que ainda envolve a aplicação de métodos como análise de ciclo de vida (ACV), a pegada 
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ecológica, e a análise de custo-benefício (MENDES et al., 2013). 

A melhoria das condições ambientais, a igualdade social, a superação da pobreza, a 

preocupação com o meio ambiente, isso tudo pode ser definido como prioridades voltadas a 

sustentabilidade. As inter-relações com questões de âmbito regional e global, como o efeito 

estufa, que tem relação direta com a emissão de gases gerados na produção e disposição final 

de resíduos, também está relacionado com sustentabilidade (MCGRANAHAN; 

SATTERTHWAITE, 2002). 

Ao longo do tempo, as pessoas, organizações e nações vêm utilizando indicadores 

baseados na sustentabilidade de forma a medir e acompanhar o desempenho das condições 

ambientais nas gestões, verificando as prioridades na melhor forma de aplicar a sustentabilidade 

diante da sociedade por meio da eficácia dos programas de gestão aplicados. (USAPEIN; 

CHAVALPARIT, 2015).  

O desenvolvimento de métodos que promovam ações com potencial interferência nas 

medições voltadas à sustentabilidade é necessário, devido ao elevado número de indicadores 

extraídos da literatura que não representam uma compreensão da realidade sobre 

sustentabilidade nas organizações (VELEVA et al., 2001). 

Segundo Bana & Costa, 2001, são necessários modelos que avaliem o desempenho 

propondo a apresentar respostas às perguntas realizadas pelos autores que participaram do 

processo decisório e que estão envolvidos no contexto. Esse objetivo possibilita um aumento 

no entendimento do processo, melhorando o processo decisório (ENSSLIN et al., 2008). 

A utilização de indicadores permite uma maior credibilidade ao contexto avaliado, 

definindo diferentes níveis de percepção da causa e efeito proposto, tendo então, na estruturação 

dos indicadores uma comunicação mais objetiva na tomada de decisão (WAHEED et al., 2011). 

Com relação aos resíduos, os indicadores têm sido utilizados para comparar estratégias de 

gestão, medindo o progresso em direção a melhor sustentabilidade na sociedade e informando 

a eficácia dos programas de gestão de resíduos para o público (USAPEIN; CHAVALPARIT, 

2015). 

A proposta ideal de sustentabilidade é investir cada vez mais na diminuição do 

desperdício, incentivando como exemplo a coleta seletiva e a compostagem, para que 

consequentemente seja investido menos na destinação final. As operações e atividades 

desenvolvidas pelas entidades devem ser diversificadas, transformando os recursos 

disponíveis em diferentes produtos ou serviços (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

Essa perspectiva faz com que a organização como um todo se torne mais eficaz e preparada 

para gerar benefícios para o meio ambiente e a sociedade (KLEINDORFER et. al., 2005). E 
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os indicadores de referência adequados permitem uma cidade julgar seu próprio desempenho 

em relação a prestação de serviços quando se trata de gestão de resíduos, fornecendo 

informações para tomada de decisão sobre as prioridades para os fundos limitados disponíveis 

de forma a melhorar o serviço e monitorar as mudanças ao longo do tempo (WILSON et al., 

2015). 

 

  

1.1.  TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO  

  

  

A necessidade pela avaliação de índices reais da gestão de resíduos em prefeitura 

municipal de forma a monitorar a sustentabilidade em seus três principais pilares; econômico, 

social e ambiental é um desafio perante a academia, sendo necessário a utilização de um 

modelo capaz de analisar, de forma complexa, a situação atual de toda a cadeia de resíduos, 

pontuando situações críticas, propondo soluções viáveis e específicas para o contexto 

analisado.  

Esse modelo deve ser capaz de integrar todos os indicadores, proporcionando uma 

visão geral do processo, apontando sua situação real perante o mercado em estudo. Tendo 

esta visão como premissa, a ideia de desenvolver um modelo que cumpra com essas 

preocupações é sugerida. 

Portanto, é fundamental o alinhamento entre as suas atividades e operações de gestão de 

resíduos municipais, de modo a considerar as prioridades estratégicas com foco em resultados 

que atendam o cidadão levando em conta as expectativas de desempenho sustentável 

(MENDES et al., 2012).  

A partir deste pensamento, desenvolve-se a seguinte questão de pesquisa: Com base na 

necessidade de um modelo estruturado de tomada de decisão para as operações sustentáveis 

na gestão municipal de resíduos, quais indicadores podem auxiliar na integração de 

informações? Como esses indicadores permitirão uma avaliação mensurável específica da 

realidade do contexto, contemplando as opiniões dos especialistas e da literatura para 

obtenção de um desempenho global da gestão?   
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1.2.  JUSTIFICATIVA  

  

  

É importante considerar que no ambiente atual de gestão de resíduos os gestores são 

submetidos a grandes pressões principalmente as de caráter social, econômico e de legislação. 

São, portanto desafios colocados hoje ao sistema de resíduos que vão além da simples seleção 

e quantidades de resíduos processados, devendo cumprir com as exigências regulamentares 

e legais. A avaliação do desempenho global dos sistemas por meio da quantificação da 

eficácia nas metas e objetivos de gestão devem melhorar a eficiência na utilização de recursos 

(MENDES et al., 2012), principalmente no entendimento das preocupações econômicas, 

ambientais e sociais que são dimensões diretamente relacionadas as questões dos resíduos. 

Diante desse contexto os municípios são forçados a rever os seus sistemas e adotar 

mecanismos que consigam avaliar a sua eficiência em todo o processo (KARADIMAS; 

PAPATZELOU; LOUMOS, 2007).   

Jacobi & Besen., (2011) utilizaram algumas ferramentas para avaliar o desempenho das 

operações sustentáveis nas gestões de resíduos em instituições públicas, porém aplicadas sem 

considerar o contexto específico e sim buscando avaliar as operações de modo generalizado. 

Segundo Usapein & Chavalparit, (2015), é preciso considerar a importância dos instrumentos 

que contemplem a avaliação do desempenho das operações na gestão municipal de resíduos 

sólidos, os quais possam ser adaptados ao contexto, levando em consideração as necessidades 

específicas do processo decisório. 

O desenvolvimento de um modelo de avaliação do desempenho das operações 

sustentáveis na gestão municipal de resíduos visa adequar às características do contexto, 

delimitando indicadores de avaliação do desempenho de forma a avaliar suas operações 

sustentáveis e auxiliar a administração pública a melhorar seu desempenho global em todos 

os setores ambientais, econômicos e sociais. 

A utilização da metodologia Multicritério de Apoio a Decisão -  Construtivista 

(MCDA-C) surge para integrar os indicadores da organização auxiliando na promoção da 

visão integrada por meio da vinculação de estratégias garantindo seu alinhamento, bem como 

a promoção do ambiente dinâmico e flexível, que forneça informações do desempenho 

garantindo a qualidade da gestão (ENSSLIN et al., 2008).  Essa estratégia atua como um 

sistema de medição, que estimula o envolvimento e motivação dos gestores, atribuindo 

responsabilidades e demonstrando, que na análise conjunta e sistêmica, a importância de 

todos os intervenientes para a gestão de resíduos (BANA E COSTA et al., 1999). 
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Com o objetivo de obter a opinião de especialistas por meio de entrevistas em múltiplos 

estágios com feedback de análise individual (MCMILLAN et al., 2016) e aumentar a 

confiabilidade da pesquisa utilizou-se a Técnica Delphi permitindo extrair o máximo de 

vantagens na seleção dos critérios e com o mínimo de inconvenientes, aproveitando a sinergia 

de debate do quadro de especialistas e eliminando as interações sociais indesejáveis que existem 

dentro de todo o grupo, ROZADOS (2015a) 

O uso da técnica Delphi juntamente com o MCDA-C permite uma análise de critérios 

inter-relacionando dimensões de preocupações quando se trata de gestão de resíduos, 

aumentando a relevância dos indicadores quando avaliados por diferentes profissionais 

(SOUZA, 2016).  

O estudo se propõe a contribuir teoricamente consolidando na literatura informações 

relevantes ao tema avaliação de desempenho das operações sustentáveis na gestão municipal 

de resíduos, aumentando dados consistentes que permitam a comparação entre as cidades, 

melhorando as possibilidades para estudos futuros na área. Com relação à contribuição 

prática, argumenta-se que o trabalho possa contribuir com o desenvolvimento de uma 

proposta para a administração pública envolvida na gestão de resíduos ao aplicar o modelo, 

avaliando de forma pontual seus indicadores e melhorando sua maneira de administrar suas 

operações sustentáveis.  

  

  

1.3.  OBJETIVOS DE PESQUISA  

  

  

Os objetivos da dissertação são divididos em geral e específicos.  

  

  

1.3.1 OBJETIVOS PRINCIPAL   

  

 

O objetivo principal é desenvolver um modelo de avaliação do desempenho das 

operações sustentáveis na gestão municipal de resíduos. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 

- Mapear o estado atual da pesquisa em operações sustentáveis na gestão municipal de resíduos 

por meio da revisão, identificação e caracterização de indicadores de desempenho praticados 

na gestão municipal de resíduos. 

- Propor um modelo para identificar, operacionalizar e mensurar critérios que permitam avaliar 

o desempenho das operações sustentáveis na gestão municipal de resíduos. 

- Refinar e testar o sistema de avaliação de desempenho sustentável levando em consideração 

a opinião de especialistas e aplicar a outros contextos de forma a realizar um comparativo 

entre as diferentes gestões, apresentando recomendações de melhorias pontuais e gerais do 

processo. 

 

  

1.4.  FOCO E LIMITE DE INVESTIGAÇÃO  

  

  

Esta pesquisa está apoiada na sistematização dos procedimentos, revestida de um 

tratamento metodológico a fim de desenvolver um projeto que funciona como um 

instrumento de planejamento delineando procedimentos e ações especificas de forma a 

avaliar o desempenho dos relatórios de sustentabilidade, bem como analisar livros e artigos 

para o desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho sustentável na gestão 

municipal de resíduos. 

A visão geral do desempenho da gestão de resíduos de uma cidade revela claramente 

os aspectos que estão sendo bem executados ou não, de modo a apontar o melhor caminho a 

ser seguido e permitir a comparação com outras cidades (WILSON et al., 2015).  

Com este pensamento, a pesquisa busca uma nova proposta para o desenvolvimento 

sustentável focado nas operações municipais da gestão de resíduos, em específico para os 

municípios da região sudoeste do Paraná. 

  

  

 

 



18  

  

1.5.  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Para tanto a pesquisas apresentará uma divisão em cinco capítulos conforme Figura 1. 

Figura 1 – Estrutura da pesquisa 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Capítulo 1 Apresenta o tema do trabalho, seus objetivos, justificativa, foco e limite 

de investigação; 

Capítulo 2 Consiste no desenvolvimento da fundamentação teórica sobre o tema 

proposto, o qual busca dar alicerces à pesquisa no tocante ao que já foi publicado; 

Capítulo 3 Denominado projeto da pesquisa apresentará a metodologia e os aspectos 

referentes ao planejamento do trabalho; 

Capítulo 4 Apresentará um breve relato sobre as conclusões das três etapas 

desenvolvidas, baseada nos 3 artigos que compõem os apêndices da pesquisa; 

Capítulo 5 Apresentará as conclusões sobre os resultados empíricos e teóricos da 
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pesquisa. 

 

A dissertação será desenvolvida em capítulos, tendo após os 5 capítulos descritos, a 

inclusão nos apêndices dos três artigos a saber: 

1) Artigo de Revisão de Literatura (Bibliometria): Avaliação de Desempenho das Operações 

Sustentáveis na Gestão Municipal de Resíduos: Análise das ferramentas e indicadores.  

2) Artigo que identifica e postula indicadores e descreve os procedimentos metodológicos a 

serem aplicados na concepção final de modelo de avaliação: Critérios para Avaliação de 

Desempenho na Gestão Municipal de Resíduos.  

3) Artigo de avaliação dos critérios e refino do modelo final de avaliação: Modelo de Avaliação 

de Desempenho na Gestão Municipal de Resíduos. 

 

O Quadro 1, apresentado a seguir, ilustra a síntese de cada artigo, informando como deverão 

cumprir com cada etapa do andamento na construção de conhecimento do contexto analisado. 
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Quadro 1 - Síntese dos artigos e seus desdobramentos. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

 

 

 

 

Artigo Objetivo 
Contribuição 

Prática/Teórica 
Método Resultado obtido 

Artigo 1 

A pesquisa tem 

como objetivo a 

busca na literatura 

por publicações com 

potencial de 

contribuição já 

desenvolvidos, para 

identificar lacunas e 

oportunidades de 

pesquisa na área de 

gestão de resíduos. 

A pesquisa 

apresenta um 

processo 

estruturado 

completo para 

seleção e análise 

da literatura, 

permitindo 

culminar com a 

identificação de 

oportunidades de 

futuras 

pesquisas, 

Analisar com 

base na literatura 

os procedimento 

tomado para 

desenvolver um 

framework 

teórico 

conceitual. (Com 

o auxílio do 

Knowledge 

Development 

Process–

Constructivist 

(ProKnow-C). 

Formação de um 

portfólio 

bibliográfico com 15 

artigos alinhados 

com a avaliação de 

desempenho na 

gestão de resíduos 

evidenciando 

periódicos e autores 

de destaques que 

facilitam o processo 

de busca. 

Artigo 2 

A pesquisa tem como 

objetivo o 

desenvolvimento de 

um modelo para 

avaliar o desempenho 

da gestão de resíduos 

em um município da 

região Sudoeste do 

Paraná. 

O confrontamento 

dos indicadores 

visa o 

atendimento das 

inquietações da 

gestão de 

resíduos, como 

contribuição 

teórica e tem na 

própria concepção 

do modelo em 

atender à 

necessidade dos 

decisores como 

uma contribuição 

prática. 

 

Como ferramenta 

de estruturação do 

modelo, utilizou-

se a metodologia 

Multicritério de 

Apoio a Decisão 

Construtivista – 

(MCDA-C) com 

adaptações a 

literatura. 

Evidencia-se que o 

modelo obteve índices 

específicos do 

contexto, propondo 

melhorias e agregando 

uma maior 

fundamentação 

quando incorporados 

as particularidades 

especificas do 

contexto, diante do 

aperfeiçoamento e 

integração com os 

indicadores já 

consolidados pela 

literatura. 
 

Artigo 3 

A pesquisa visa 

discutir os dados e 

proposições 

aplicados no modelo 

proposto para 

avaliar e comparar o 

desempenho da 

gestão de resíduos 

em alguns 

municípios da região 

Sudoeste do Paraná. 

A partir dos 

resultados dos 

critérios 

implementar um 

modelo robusto 

que possa trazer 

benefício para a 

comunidade. 

Como ferramenta 

de estruturação 

do modelo, 

utilizou-se a 

metodologia 

Multicritério de 

Apoio a Decisão 

Construtivista – 

(MCDA-C) com 

adaptações a 

literatura, 

juntamente com 

painel de 

especialistas. 

Um modelo 

consistente, que 

auxilie a gestão 

municipal a avaliar o 

desempenho e que 

possibilite a literatura 

na incorporação de 

indicadores e no 

enriquecimento das 

informações no 

referencial teórico. 
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1.6. PLANO DE PUBLICAÇÃO  

 

 

A presente dissertação segue o plano de publicação estabelecido pela autor e orientador, 

conforme demonstrado na Tabela 1:  

 

Quadro 2 - Plano de publicações dos artigos desenvolvidos no período de mestrado. 

Artigo Situação atual Revista 

Avaliação de desempenho das operações sustentáveis 

na gestão municipal de resíduos: análise das 

ferramentas e indicadores. 

 

Submetido 

20/11/2017 

 

Formatado para o periódico 

Produção Online - Conceito 

Qualis/Capes B3 

 

Participação e 

publicação de 

trabalho em evento 

nacional correlato à 

área de Engenharias 

III 

 

XXXVII Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção 

(ENGEP 2017) Joinville - SC 

Elaboração de critérios para a avaliação do 

desempenho no gerenciamento de resíduos sólidos 

municipais 

 

Submetido em 

05/11/2017 

 

Journal of Cleaner Production - 

Conceito Qualis/Capes A1 

 

Participação e 

publicação de 

trabalho em evento 

nacional correlato à 

área de Engenharias 

III  

 

6th International Workshop - 

Advances in Cleaner 

Production, 2017, São Paulo - 

SP. 

Menção especial 

Special Mention in the 6th 

International Workshop 

Advances in Cleaner 

Production, Journal of Cleaner 

Production. 

Modelo de avaliação de desempenho na gestão 

municipal de resíduos. 

 

Formatado para 

submissão 

Journal Resources, 

Conservation and Recycling- 

Conceito Qualis/Capes A1 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

  

Este capítulo tem o objetivo de fundamentar teoricamente o tema de avaliação do 

desempenho nas operações sustentáveis na gestão municipal de resíduos, o qual busca dar 

alicerces à pesquisa no tocante ao que já foi publicado, além de extrair constructos e localizar o 

tópico de pesquisa no contexto da literatura (MIGUEL et al., 2012).  

  

  

2.1  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

  

  

A avaliação do desempenho dos sistemas de resíduos, a confrontação entre a gestão 

pública e privada e o modelo de estrutura do setor mais eficiente têm sido as principais temáticas 

desenvolvidas nos estudos de eficiência no domínio do setor dos resíduos. A crescente 

competitividade exige que as organizações desenvolvam estratégias para melhorar seus 

desempenhos e objetivos organizacionais, alcançando suas metas e garantindo uma vantagem 

competitiva. Pensando nisso, as organizações adotaram as tomadas de decisões nos processos 

gerenciais, avaliando e melhorando o seu desempenho, e incorporado processos de 

planejamento (ENSSLIN et al, 2007; HAYES; UPTON, 1998; PETRI, 2005).  

Para (BORTOLUZZI et al., 2013), cada vez são mais comuns os estudos realizados 

sobre o tema, pois, além de ser uma ferramenta gerencial, os indicadores de desempenho 

tornaram-se uma medida estratégica de sobrevivência das organizações se configurando como 

instrumento capaz de fornecer informações importantes na avaliação de desempenho 

organizacional comparando metas, padrões e resultados de outros processos. 

A temática avaliação de desempenho sofre um processo construtivo, pois não existe 

um consenso de como proceder sistematicamente, quando se define conceitualmente a avaliação 

de desempenho (BORTOLUZZI et al., 2013), sendo abordado que deve se levar em 

consideração uma visão holística da organização (KAPLAN; NORTON, 2001), ou seja, não 

deve ser um sistema isolado, mas sim integrar todos os processos e níveis organizacionais 

(YEO, 2003). 

Avaliação de desempenho, segundo BORTOLUZZI; et al, (2010) é o processo de 

gestão que dissemina conhecimento identificando, organizando, medindo e integrando os 

aspectos de um determinado assunto de forma a gerenciar os objetivos propostos. 
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Pode então ser utilizada para auxiliar os gestores a desenvolver novas formas de 

estruturar e reinventar a utilidade de seus recursos, dificultando assim a cópia ou duplicação por 

outros atores do ecossistema competitivo  (LACERDA; et. al., 2012; PORTER, 1996). 

Para a realização das avaliações de desempenho de uma maneira global é necessário 

um conjunto de indicadores para operacionalizar os processos, fornecendo ferramentas para o 

acompanhamento do progresso econômico e ambiental, sendo possível comparar diferentes 

estratégias de gestão de resíduos e verificando a melhor forma de sustentabilidade diante da 

sociedade avaliando a eficácia dos programas de gestão aplicados (USAPEIN; 

CHAVALPARIT, 2015). 

 

 

2.2 GESTÃO DE OPERAÇÕES SUSTENTAVEIS  

 

  

Pode-se definir Gestão de Operações Sustentáveis como o conjunto de habilidades 

e conceitos que permite uma empresa ou instituição estruturar-se e manter seus processos 

de negócio para obter competitividade em seus ativos de capital, sem sacrificar a 

legitimidade e as necessidades das partes interessadas internas e externas e tendo em conta 

o impacto de suas operações sobre as pessoas e o ambiente (KLEINDORFER; et. al. 2005)  

A evolução em direção à Gestão de Operações Sustentável envolve três áreas: 

produtos verdes e desenvolvimento de processos; gestão de operações “Lean and Green”, 

Remanufatura; e Closed-loop supply chains. Ao analisarmos os aspectos centrais das 

discussões em torno da estratégia de operações tratadas, tanto pesquisadores quanto 

organizações têm enfrentado novos desafios para atenderem a uma nova realidade de ordem 

social e ambiental, levando em consideração preocupações como consistência entre 

estratégia de negócios e de operações (SKINNER, 1974) e os quatro estágios de 

competitividade da área de operações (HAYES; UPTON, 1998). 

Esse sistema de gestão é um ingrediente capaz de mudar o ambiente, pois pode 

determinar como a administração percebe os desafios, diagnostica seus impactos, decide o 

que fazer e põe em prática suas decisões, acompanhando, através das respostas, como está 

o ambiente, definindo e prevendo como essas mudanças irão afetar o trabalho no 

futuro.(CHAVES; BATISTA, 2004) 

A gestão sustentável tornou-se uma questão importante em todas as esferas da vida, 

centrando-se na salvaguarda dos recursos naturais contra a exploração, em nome da 
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produtividade e da competitividade, por organizações de manufatura e serviços. É uma 

grande preocupação em muitos países e está levando a normas rígidas sobre o impacto de 

produtos e serviços durante a sua fabricação, utilização e fim de vida. Este processo agora 

inclui logística para proteger ainda mais os recursos naturais e proteger o meio ambiente 

(GUNASEKARAN; SPALANZANI, 2012). 

A sustentabilidade é baseada na construção de uma sociedade na qual é criado um 

equilíbrio adequado entre os objetivos econômicos, sociais e ambientais. Isso significa que os 

conceitos de sustentabilidade devem ser considerados como estratégias de operações 

semelhantes a manufatura ágil, produção enxuta e reengenharia de processos. Isso vai ajudar 

não só a melhorar o desempenho financeiro de uma organização, mas também satisfazer os 

objetivos e regras sociais e ambientais(GUNASEKARAN; SPALANZANI, 2012). 

A gestão de produção sustentável inclui a gestão dos processos com entrada sustentável, 

como a energia, as pessoas, equipamentos e máquinas com o objetivo de reduzir o desperdício, 

retrabalho, inventário e atrasos, bem como reduzir a pegada de carbono (BARONI, 1992).  

Sob o ponto de vista ambiental e social, o desenvolvimento econômico baseado no 

incentivo ao consumo, tem se mostrado insustentável, pois apresenta como resultado maior 

geração de resíduos e consequente exaustão de recursos naturais, aumento na concentração de 

gases do efeito estufa e degradação ambiental. Portanto, esgotar todas as formas de utilização 

de um bem ou produto, antes de descartá-lo como resíduo, faz parte das boas práticas ambientais 

que visam o desenvolvimento sustentável (DIAS 2008). 

 Esse interesses podem ser evidenciados no setor público onde a necessidade de se 

desenvolver estratégias internas para melhorar as operações e demais processo contínuos 

relacionados à sustentabilidade é necessária, permitindo a análise das cadeias de fornecimento 

de forma a desenvolver trade off básicos na escolha de materiais e serviços ambientalmente 

corretos. Demais estratégias internas para o futuro incluem o investimento em recursos para 

recuperar materiais que causam poluição, identificar substitutos para as entradas de materiais 

não renováveis e focar na aquisição de equipamentos objetivando um menor consumo de 

energia (KLEINDORFER; et. al., 2005). 

 

 

 

2.3  GESTÃO DE RESÍDUOS  
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A preocupação com a destinação correta de resíduos apesar de ser um assunto recorrente 

das questões ambientais, a nível organizacional sua gestão passa a ser um fator estratégico, uma 

vez que é crescente a preocupação social quanto a geração desses tipos de resíduos que acabam 

causando impactos ao meio ambiente (PORTER; LINDE, 1995). 

Os avanços tecnológicos, os crescimentos urbanos, junto com aumento populacional 

vêm sendo acompanhados por alterações no estilo de vida e nos modos de produção e consumo 

da população. Como consequência disso, ocorre um aumento na produção de resíduos, tanto 

em quantidade como em diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos (GOUVEIA, 

2012). 

A adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis, bem como o gerenciamento 

adequado dos resíduos sólidos podem reduzir significativamente os impactos ao ambiente e à 

saúde (JACOBI; BESEN, 2011). 

 Para uma cidade a sustentabilidade tem foco em impactos que ocorrem dentro de seus 

limites administrativos e se concentram em soluções técnicas para um metabolismo urbano mais 

eficiente, resultando em uma situação em que apenas partes dos desafios e soluções são 

relacionadas ao desenvolvimento urbano sustentável. O principal motivo para isso é que poucas 

cidades são auto-suficientes. Para suportar a vida de seus cidadãos, a cidade depende de espaço, 

a partir do qual os recursos são gerados e os poluentes e os resíduos são disseminados.(HÖJER; 

WANGEL, 2015)  

A correta destinação dos resíduos é condição primordial para uma cidade sustentável. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada em agosto de 2010, trouxe 

importantes instrumentos para que municípios de todo o Brasil iniciassem o enfrentamento aos 

principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos. (BRASIL, 2012) 

Os trade off ambientais são instrumentos que atendem um anseio social, os quais surgem 

de normas ambientais rigorosas. Neste contexto os custos de lidar com as regulamentações 

ambientais podem ser minimizados, se não eliminados, pela inovação que proporcionam outros 

benefícios competitivos para as instituições (PORTER; VAN DER LINDE, 1995). 

Para Kleindorfer; et. al (2005), a tendência sustentável emerge de uma nova realidade 

mundial, que de forma predominante atende as pressões da comunidade, e tais fatores são 

responsáveis por criar uma vantagem competitiva no desempenho ambiental. 

Destaca-se assim a importância do desenvolvimento eficiente de cada atividade, onde o 

gerenciamento estratégico de um conjunto de operações vai determinar a sua capacidade de 

estar atendendo seus objetivos como um todo (PORTER, 1996). 
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Os resíduos, quando gerenciados inadequadamente, oferecem risco potencial ao 

ambiente e à vida de forma geral. Esse aspecto, aliado ao grande volume de resíduos que é 

gerado diariamente por estabelecimentos diversos, constitui objeto de preocupação para 

prefeituras, técnicos e pesquisadores da área (VENTURA, 2007).  

Um bom gerenciamento dos resíduos urbanos se faz importante politicamente, onde o 

poder público, além de gerenciar adequadamente os próprios resíduos gerados por suas 

atividades, deve disciplinar o fluxo dos resíduos no município, tendo na sustentabilidade urbana 

um conjunto de prioridades, como a melhoria das condições ambientais, a prevenção da sua 

degradação, uma avaliação de desempenho clara e eficiente permitindo uma melhor visão da 

gestão perante a sociedade (JACOBI; BESEN, 2011). 

A gestão dos vários tipos de resíduos tem responsabilidades definidas em legislações 

específicas e implica sistemas diferenciados de coleta, tratamento e disposição final (JACOBI; 

BESEN, 2006).  

O manejo dos resíduos depende do desenvolvimento de áreas urbanas, da disposição 

dos recursos humanos, financeiros e de políticas públicas que tornem as atividades deste setor 

viáveis. Dessa forma, uma política de gestão de resíduos só pode ser considerada eficaz quando 

os resíduos são geridos de forma consistente contemplando ações que minimizem o uso dos 

recursos da natureza e a não geração dos resíduos (AGAMUTHU et al. 2009). 

Investir em serviços públicos com tecnologias apropriadas não é suficiente, mas é 

necessário dotar os gestores de canais e ferramentas que tragam novas práticas e posturas, 

criando, dessa forma, uma nova cultura para o gerenciamento desses serviços. No caso de 

processos decisórios, constante atenção e conhecimento das condições sob as quais a convicção 

aparece podem auxiliar a tomada de decisões sem distorções ou com efeitos negativos 

minimizados (MARCHI 2015). 

O gerenciamento de resíduos envolve um conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos e dos rejeitos. Esse gerenciamento vem de encontro 

com os Planos Nacionais de Mudanças do Clima (PNMC), de Recursos Hídricos (PNRH), de 

Saneamento Básico (Plansab) e de Produção e Consumo Sustentável (PPCS) que expõem 

conceitos e propostas para diversos setores da economia, incluindo as instituições públicas 

como um todo, tendo na Lei n° 12.305/2010 especificando que os geradores são responsáveis 

pelo gerenciamento dos resíduos sólidos. Ressalta-se, portanto que em relação às questões 

ambientais os órgãos públicos também estão pautados em atender as normativas legais vigentes, 
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além de estar atuando de forma a promover ações exemplares que tenham como fins a 

sustentabilidade (COSTA, 2008). 

A Avaliação de desempenho aliada a gestão de operações sustentáveis e a gestão de 

resíduos leva a uma ferramenta planejada para prover o gerenciamento de informações, visando 

determinar o desempenho de uma organização. Esse gerenciamento engloba etapas articuladas 

entre si, sendo essencial para participação ativa do governo, iniciativa privada e sociedade civil, 

permitindo ao gestor orientar com esse conjunto de referências políticas-estratégicas, 

institucionais, legais e financeiras sua administração (ZANTA; FERREIRA, 2003). 

 

O Quadro 3 faz uma síntese dos conceitos identificados no referencial teórico. 

  

Quadro 3 – Mapeamento conceitual das abordagens do referencial teórico 

Avaliação de desempenho dos sistemas de resíduos 

Necessidades 
(inquietação) do 

contexto 

Instrumento de 
Intervenção 

Composição elementar 
de gerenciamento 

Resultados 

- Controle e 
competitividade; 
 
- Atendimento das 
partes interessadas; 
 
- Impacto das 
operações; 
 
- Potencial de 
produtividade; 
 
- Atendimento a 
normas; 
 
- Objetivos sustentáveis; 
 
- Objetivos econômicos; 
 
- Trade off ambiental; 

- Ferramentas 
gerenciais;  
 
- Metas e padrões 
de resultados;  
 
- 
Acompanhamento 
de processos;  
 
- Estruturação das 
operações;  
 
- Estratégias 
internas; 
 
- Inovações de 
operações; 

- Visão Holística;  
 
- Nivelamento do 
processo; 
 
- Indicadores de 
mensuração; 
 
- Domínio da cadeia 
sustentável; 
 
-Capacidade das 
operações 

- Desempenho global; 
 
- Gestão Sistêmica; 
 
- Gestão de operações 
sustentáveis; 
 
- Desempenhos 
Econômico, ambiental e 
social; 
 
- Vantagem 
competitiva; 
 
- Eficiência do processo; 
 
- Abordagem 
estruturada; 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3  PROJETO DA PESQUISA  

  

  

Tendo em vista a abrangência do tema proposto neste projeto, é apresentado como será 

a disposição do modelo de avaliação de desempenho na gestão municipal de resíduos sólidos, 

delimitando os aspectos a serem observados e as variáveis a serem trabalhadas.  

Será apresentada a utilização e adaptação do modelo, bem como a disposição das 

informações citadas no referencial teórico e estudos de casos, possibilitando o desenvolvimento 

do protocolo de pesquisa e a forma de coleta e análise dos dados.   

 

 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

  

  

O estudo em questão, voltado as operações sustentáveis, busca propor um modelo de 

avaliação de desempenho que auxilie a gestão de resíduos em municípios, proporcionando aos 

gestores diagnosticar pontualmente cada setor de sua cadeia produtiva. A pesquisa é 

caracterizada como descritivo-explicativa na fase de diagnóstico e prescritivo na fase de síntese 

ou aplicação do modelo, baseada em estudos de casos, tendo em sua abordagem parte da 

pesquisa qualitativa, na coleta de dados e informações relevantes e quantitativa na criação e 

transformação de escalas.  

A fonte de coleta dos dados é de natureza primária pelo fato de os dados terem sido 

coletados diretamente junto aos gestores da administração pública e secundária por terem sido 

retirados junto ao referencial teórico subsidiando as decisões quando necessário. 

O estudo de caso possui caráter empírico que investiga um fenômeno atual no contexto 

da vida real, geralmente considerando que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto onde se 

insere não são claramente definidas (YIN, 2009). 

A principal tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer 

uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como são 

implementadas e com quais resultados(MIGUEL et al., 2012). Investiga os limites entre o 

fenômeno e o contexto quando não estão claramente definidos. Como estratégia de pesquisa 

compreende um método que abrange tudo com a lógica de planejamento incorporando 

abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados. Nesse sentido, o estudo de caso 

não é nem uma tática para a coleta de dados nem meramente uma característica do planejamento 
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em si (STOECKER, 1991), mas uma estratégia de pesquisa abrangente para condução de 

estudos sobre as operações sustentáveis na gestão municipal de resíduos (YIN, 2009). 

A razão da utilização deste método é porque ele permite evidenciar os elementos que 

envolvem a entidade de uma forma geral, no que se refere ao objetivo desse estudo, 

(TRIVIÑOS, 1987) sugerindo hipóteses para testes e fornecendo uma base de fatos e insight 

para uma possível aplicação de uma tomada de decisão. Sua preocupação não é excluir o que 

não pode comandar, mas sim evitar omitir detalhes que podem revelar-se importantes para 

explicar o que aconteceu na situação em estudo (SCHRAMM, 1971). 

O estudo descritivo sugere uma delimitação precisa das técnicas, métodos e modelos, 

os quais orientará o pesquisador na coleta e interpretação dos dados, obtendo uma maior 

validade cientifica a pesquisa. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

As pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das características de uma 

população, fenômeno ou de uma experiência (GIL, 2002). Este tipo de pesquisa preocupa-se 

em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos 

(GIL, 2002). Já uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que 

a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente 

descrito e detalhado (FERREIRA et al., 1994). 

A pesquisa explicativa procura explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio 

de registros, análises, classificação e interpretação dos dados. Pretende identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência desses dados. A pesquisa explicativa apresenta 

como ideia principal a necessidade de aprofundamento da realidade, por meio da manipulação 

e controle de variáveis com o escopo de identificar qual variável determina a causa e logo 

estuda-la em profundidade (PROVDANOV; FREITAS, 2013). 

O estudo fará a combinação das abordagens quantitativas e qualitativas, o que torna 

a pesquisa mais forte e contribui para um melhor entendimento do fenômeno estudado 

(FERREIRA et al., 1994). 

  Na abordagem quantitativa a mensurabilidade é uma das principais preocupações por 

exercer um papel central no processo de realização da pesquisa (MIGUEL et al., 2012), o que 

prevê na mensuração de variáveis preestabelecidas, verificar e explicar sua influência sobre 

outras variáveis, mediante a análise da frequência de incidências e de correlações estatísticas 

(CHIZZOTTI, 2003). As hipóteses deduzidas da teoria contêm os constructos, que podem ser 

denominados de operacionalização, onde a partir das variáveis é que se mede como os dados 

comprovam a teoria (MIGUEL et al., 2012). 
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Na abordagem qualitativa a preocupação é obter informações sobre a perspectiva dos 

indivíduos, bem como interpretar o ambiente em que a problemática acontece, fazendo 

observações e, sempre que possível, coletando evidências (MIGUEL et al., 2012). 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. As 

características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno, hierarquização das ações 

de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

determinado fenômeno, observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural, 

respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos, busca de resultados os mais fidedignos possíveis e oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências (MINAYO; 

SANCHES, 1993). 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  

O presente trabalho descreve um estudo de múltiplos casos, os quais foram 

desenvolvidos a partir de um modelo personalizado para um processo de gestão onde a 

avaliação de desempenho é adaptado aos demais, onde é baseado nos critérios julgados 

importantes pelo decisor, refinados por especialistas e literatura, dispondo de um instrumento 

de apoio à decisão quando necessário na gestão municipal de resíduos. A pesquisa pode ser 

argumentada em termos das contribuições teórico-metodológica objetivando oferecer, um 

procedimento sistematizado para o desenvolvimento das etapas de identificação, 

mensuração/avaliação e recomendações de aperfeiçoamento dos aspectos da organização 

julgados importantes pelo decisor e suficientes para se ter em conta todo o processo de gestão 

de resíduos.  

Este trabalho está ancorado em quatro atividades para compor a sua estrutura metodológica, 

conforme segue:  

 

a)  Estudo baseado nos fundamentos teóricos a fim de desenvolver um banco de dados 

utilizando como ferramenta o Knowledge Development Process – Construtivist 

(Proknow-C) para se ter uma busca cientifica estruturada na formação de portfólio 

bibliográfico e identificação de indicadores e ferramentas utilizadas; 
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b) Uso de uma variação da Methodology Multicriteria Decision Aid – Constructivist 

(MCDA-C), a fim de proporcionar condições para que o modelo fosse estruturado.  

c) Objetivando dar maior representatividade ao modelo proposto, com a perspectiva de 

estabelecer um conjunto de critérios de relevância, foi utilizado um painel com 

especialistas.  

d) Refinou-se o modelo aplicando sua variação em outros contextos de forma a testar 

seu desempenho e aplicabilidade. 

A utilização do método Proknow-C buscou auxiliar o pesquisador no âmbito da 

construção do conhecimento para a pesquisa de avaliação de desempenho nas operações 

sustentáveis na gestão municipal de resíduos, fornecendo etapas que devem ser seguidas para a 

consecução de seleção de um Portfólio Bibliográfico representativo, identificando artigos que 

auxiliam de forma alinhada com o tema de pesquisa. 

A metodologia MCDA-C (Multicritério de Apoio a Decisão Construtivista) escolhida, 

auxilia no processo de construção do modelo de avaliação da gestão municipal de resíduos, 

tendo na necessidade de um instrumento de tomada de decisão que por meio de informações 

integradas e mensuráveis, permita que seja atendido, de forma estratégica, as dimensões de 

preocupação inerentes ao contexto estudado. (ENSSLIN et al., 2010). 

A operacionalização desta pesquisa é baseada nos fundamentos da metodologia MCDA-

C, onde por meio dos levantamentos das informações do contexto, permite explicitar os atores 

do contexto e, em particular, o decisor, identificar e disseminar o entendimento do que é 

importante na gestão, mensurar os aspectos relevantes, integrar níveis táticos e operacionais aos 

objetivos estratégicos do processo de maneira organizada, diagnosticar a situação de cada nível 

operacional e construir conhecimento sobre o contexto, propondo melhorias e adaptando 

propostas que objetivam dar maior confiabilidade ao processo, incorporando critérios e 

indicadores retirados na literatura (ENSSLIN et al., 2012). De forma a auxiliar na 

fundamentação deste processo, serão confrontados os indicadores encontrados na literatura e 

contexto no uso do painel de especialistas, sendo representados por profissionais com 

qualificação de referência na área de gestão de resíduos e conhecedores do contexto.  

A participação dos especialistas é necessária para que apontem suas observações quanto 

aos indicadores construídos e, consequentemente, gerem parâmetros de referência para 

comparação entre eles.  

O método consiste em comparar informações, direcionando por meio dos julgamentos 

dos especialistas para um consenso sobre o estudo proposto, elaborando uma série de 

informações que levem a convergência de opiniões (DALKEY, 1969). 
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Essa técnica quando aplicado a um contexto contendo critérios que são fundamentais 

para a determinação de avaliação, permite aos especialistas compartilhar informações e   

potencializar a pesquisa pelas opiniões de atores especializados com grande conhecimento no 

assunto (MINAYO, 2009).  

Esse conhecimento proporciona a identificação e a definição de critérios a serem 

avaliados, definindo a importância de cada indicador e sua respectiva escala, melhorando o 

entendimento e aplicabilidade do tema (KHALIL, et al., 2015). 

Quando aplicada a outros contextos, o trabalho permitirá verificar sua versatilidade na 

geração de pesos de importância entre os critérios, uma vez que o processo mensura, integra e 

diagnostica diferentes etapas do trabalho, identificando pontos importantes de melhorias nas 

gestões analisadas 

 

 

3.3  PROTOCOLO DA PESQUISA  

  

 

  Segundo (YIN, 2009), o protocolo de pesquisa contendo uma visão geral do projeto do 

estudo de caso, tem o objetivo de ajudar, as questões e as leituras relevantes sobre os tópicos a 

serem investigados, os procedimentos de campo, as questões do estudo de caso que o 

investigador deve ter em mente, os locais, as fontes de informação, os formulários para o 

registro dos dados e as potenciais fontes de informação para cada questão constituindo-se numa 

tática para aumentar a fidedignidade da pesquisa.  

A coleta de dados nessa formulação diminuirá os eventos de retorno ao local de estudo, 

melhorando a interação entre o facilitador e o entrevistado e a análise de dados irá trabalhar 

todo o material obtido durante a pesquisa analisando documentos e as demais informações 

disponíveis, as quais serão agora tratados como dados qualitativos (GIL, 2002). 

As informações serão analisadas por meio da triangulação dos dados, sendo nas 

entrevistas, observações e dos documentos, a forma melhorar de aumentar a confiabilidade 

da pesquisa (MIGUEL et al., 2012).  
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3.4 APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO  

 

  

  O desenvolvimento da pesquisa é realizada em etapas, iniciando na seleção de 

indicadores extraídos na revisão da literatura, entrevistas com decisor do contexto de 

resíduos, especialistas, sistematização e aplicação do projeto, sendo avaliado e revisado 

para posterior aplicação do modelo de forma a testá-lo em outros ambientes. 

 A construção de um protocolo é de fundamental importância, devido este se tratar 

de um projeto de estudo de caso, garantindo a replicabilidade, aumentar a confiança e a 

confirmação dos dados. 

O Quadro 4 apresenta uma descrição geral com as etapas do protocolo de pesquisa 

visando direcionar as etapas de trabalho de campo e a continuidade do processo. 

 

Quadro 4 - Protocolo da Pesquisa 

 

O
b

je
ti

v
o

s 
d

a
 p

es
q

u
is

a
 

  

 Descrição de Atividade Procedimentos Adotados 

 Objetivo Geral: O objetivo principal é 

desenvolver uma proposta de modelo de 

avaliação do desempenho das operações 

sustentáveis na gestão municipal de 

resíduos. 

Objetivos específicos: 

- - Mapeamento do estado atual da pesquisa 

em operações sustentáveis na gestão 

municipal de resíduos por meio da revisão, 

identificação e caracterização de 

indicadores de desempenho praticados na 

gestão municipal de resíduos.  

- - Propor um modelo para identificar, 

operacionalizar e mensurar critérios que 

permitam avaliar o desempenho das 

operações sustentáveis na gestão 

municipal de resíduos.  

- - Refinamento e teste do sistema de 

avaliação de desempenho sustentável 

aplicados a outros contextos, apresentando 

recomendações de melhorias pontuais e 

gerais do processo. 

 

R
ev

is
ã

o
 d

a
 L

it
er

a
tu

ra
 

 - Mapeamento do estado atual da 

pesquisa das operações sustentáveis na 

gestão municipal de resíduos;  

- Identificação dos indicadores de 

desempenho adotados; 

- Busca de informação na literatura, 

livros, artigos, trabalhos acadêmicos, 

etc., referente a avaliação de desempenho 

na gestão de resíduos.  

- Analisar com base na literatura o 

procedimento tomado para desenvolver 

um modelo teórico conceitual. 
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M
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C

D
A
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a

p
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d
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E
st

ru
tu

ra
çã

o
 –

 F
a

se
 I

 

- Realização de uma revisão crítica da 

literatura, levando em consideração o 

contexto de avaliação de desempenho na 

gestão municipal de resíduos; 

Realizou-se a caracterização do contexto 

decisório, a identificação dos atores que 

fazem parte deste contexto, os decisores 

que participaram ativamente de todo o 

processo, os intervenientes e os 

facilitadores, sendo possível elaborar em 

conjunto com os decisores um rótulo para 

o problema. 

- Identificar os critérios que estabelecem os 

indicadores de desempenho baseados no 

contexto; 

- Levantamento de informações relevantes ao 

contexto junto aos decisores, objetivando 

determinar seus valores e preferências; 

- Identificar os Elementos Primários de 

Avaliação (EPAs), que são as características 

ou propriedades do contexto; 

E
st

ru
tu

ra
çã

o
 –

 F
a

se
 I

I 

- Definir os conceitos baseado nos objetivos 

identificados com os decisores, considerando 

alguns critérios identificados junto a 

literatura; 

Buscou-se identificar conceitos 

orientados à ação. Cada EPA foi 

discutido com os decisores, com o 

objetivo de construir conhecimento sobre 

quais aspectos deveriam ser considerados 

no modelo de avaliação de desempenho 

analisado. 

 

- Definição de objetivos que representam 

preocupações estratégicas; 

 - Categorização destes conceitos de acordo 

com as preocupações distintas; 

- Identificar a estrutura hierárquica definida, 

de acordo com os conceitos obtidos.  

E
st

ru
tu

ra
çã

o
 –

 F
a

se
 I

II
 

- Verificar as afinidades dos objetivos que 

influenciam os conceitos estabelecidos; 

Elaborou-se mapas de relações meios-fins 

agrupados em clusters. Os mapas são 

elaborados de acordo com as preocupações 

operacionais, até chegar as preocupações 

estratégicas. Nos mapas esta relação meio-

fim identifica a causa e efeito entre os 

objetivos operacionais e estratégicos. 

M
et

o
d

o
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g
ia

 d
e 

a
p

o
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 a
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ã
o
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o

n
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v
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C

D
A
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d
a

p
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d
a

 

- Confecção dos mapas conceituais, de 

acordo com a hierarquização pré 

estabelecida da relação de causa e efeito 

relacionado aos grupos de conceitos; 

- Explorar a oportunidade que os mapas 

conceituais propiciam e identificar novos 

conceitos que podem complementar a 

estrutura hierárquica; 

- Formar agrupamentos de acordo com o 

interesses relacionados,”Cluster” os quais 

identificam sua similaridade entre objetivos 

propostos. 

F
a

se
 d

e 
A

v
a

li
a

çã
o

 I
 

 

- Realizar estruturação das relações de 

hierarquia de valor 

Elaborou-se a estrutura hierárquica 

identificando-se os pontos de vista 

fundamentais permitindo realizar a 

transição do conhecimento gerado para 

uma estrutura a qual representa em forma 

de árvore as dimensões que se pretende 

avaliar, descrevendo para cada ponto de 

vista elementar seus níveis de 

referências.  

As transformações de escalas ordinais em 

escalas cardinais e o cálculo das taxas de 

substituição possibilita a agregação 

aditiva dos descritores, permitindo a 

avaliação global de desempenho. 

 

 

 

- Definir as escalas ordinais de forma a 

possibilitar a mensuração dos objetivos 

determinados; 

- Confrontar as escalas com especialistas 

para avaliar e agregar valores as escalas 

ordinais de mensuração definidas. 

- Definir os níveis de referência das escalas 

(ancoragem), denominados níveis Bom e 

Neutro; 
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F
a
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e 

C
o

n
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d

a
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o
 

 

- Realizar o diagnóstico de avaliação, na 

prefeitura de referência para concepção do 

modelo, identificando o perfil de impacto 

global atual (status quo); 

 

 

F
a

se
 d

e 

R
ec

o
m

en
d

a
çõ

es
 

 
- Identificar os indicadores críticos do 

processo; 

- Realizar a prescrição de recomendações 

para que se possa melhorar os resultados 

diagnosticados no estudo, encontrando de 

forma pontual, pontos críticos que precisam 

de uma maior atenção. 

 

Recomendar no sentido de apoiar o decisor 

a encontrar estratégias para melhorar os 

descritores que são considerados 

comprometedores. 

R
ef

in
o

 d
o

s 
C

ri
té

r
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s 
e 

d
o

 

M
o

d
el

o
 R

ef
in

o
 d

o
s 

cr
it

ér
io

s 

- Utilização da Técnica de Painel de 

Especialistas 

- Refinamento os critérios 

 

R
ef

in
o

 d
o

 

m
o

d
el

o
 

- Aplicação do modelo por meio de uma 

adaptação MCDA-C nos outros contextos 

selecionados 

Aplicar o modelo de avaliação do 

desempenho na gestão municipal de 

resíduos em outras três prefeituras 

selecionadas. 

C
o

n
cl

u
sã

o
 

 

Analisar os resultados obtidos a partir do 

teste de refino dos critérios e do processo de 

geração do modelo desenvolvido nos 

múltiplos casos analisados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4        RESULTADOS  

  

  

Esta seção resume as principais conclusões relacionadas em cada etapa do estudo. A 

ideia principal é demonstrar, de maneira geral, como foi estabelecido o contexto e quais são as 

abordagens adotadas em cada uma das situações propostas.  

Será então representado os resultados obtidos, sendo na etapa um revisão sistêmica de literatura, 

a busca por documentos, artigos, livros e autores com representatividade no contexto. Na etapa 

dois apresenta o processo de levantamento dos critérios e o desenvolvimento do modelo 

proposto e a etapa três terá como resultado a avaliação dos critérios estabelecidos no modelo 

junto a especialistas e a aplicação do modelo nos múltiplos casos propostos. 

 

4.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Essa seção apresenta os resultados relacionados à etapa 1 da pesquisa. O artigo completo 

encontra-se no Apêndice A e foi submetido à revista Produção Online. 

 

ETAPA 1- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS OPERAÇÕES SUSTENTÁVEIS NA 

GESTÃO MUNICIPAL DE RESÍDUOS: ANÁLISE DAS FERRAMENTAS E 

INDICADORES. 

   

O presente estudo buscou auxiliar o pesquisador no âmbito da construção do 

conhecimento para a pesquisa de avaliação de desempenho nas operações sustentáveis na gestão 

municipal de resíduos, utilizando o método Proknow-C, fornecendo passos que devem ser 

seguidos para a consecução de seleção de um Portfólio Bibliográfico representativo, 

identificando artigos que auxiliam de forma alinhada com o tema de pesquisa. 

O processo de Proknow-C desenvolvido consiste em 7 etapas, conforme apresentado no Quadro 

5. 
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Quadro 5 – Método Proknow-C para análise da literatura 

Etapa 1 Selecionar o banco de artigos brutos 

Etapa 2 Filtragem de banco de artigos, excluindo os artigos repetidos 

Etapa 3 Filtragem pelo alinhamento ao título 

Etapa 4 Verificação dos artigos que não possuem reconhecimento científico 

Etapa 5 Filtragem pelo resumo 

Etapa 6 Filtragem pela leitura integral do artigo 

Etapa 7 Identificação das ferramentas e indicadores 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esse processo tem como objetivo mapear a literatura existente sobre os aspectos 

relacionados aos objetivos geral e específico dessa pesquisa (LACERDA; ENSSLIN; 

ENSSLIN, 2012). 

Aplicou-se no trabalho a revisão sistemática da literatura por ser considerado um 

processo científico e transparente que minimiza o viés do pesquisador e permite identificar as 

principais contribuições científicas de um campo de pesquisa (COOK; MULROW; HAYNES, 

1997).  

Para iniciar a pesquisa, definiu-se dos termos ou expressão de busca, as quais possui 

uma grande importância visto que são elas as responsável por guiar toda a busca de estudos da 

literatura trazendo como resultado trabalhos importantes e dentro do tema de estudo. 

 

Figura 2 – Composição dos eixos e palavras-chave da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A busca foi centralizada em quatro bancos de dados, a Scopus a Web of Science (ISI), 

Emerald e Science Direct para determinação do Portfólio Bibliográfico. A escolha dessas bases 

de dados é justificada pelo fato delas serem bases multidisciplinares, presentes nas áreas de 

Ciências Sociais e Exatas e área de Engenharias III e tendo certos rigores metodológicos 

apresentando artigos com qualis e JCR elevados. 

A metodologia escolhida para a aplicação excluiu-se todos os artigos duplicados, em 

seguida foi realizada a leitura de título a fim de excluir os artigos que não apresentavam 

nenhuma aderência a avaliação de desempenho na gestão de resíduos. Com os títulos mais 

próximos ao tema proposto foi possível alinhar os artigos quanto ao reconhecimento cientifico. 

A metodologia do Proknow-C (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012), propõe que seja 

realizado o reconhecimento científico dos artigos não duplicados e alinhados pela leitura dos 

títulos, objetivando selecionar artigos com maior reconhecimento científico por meio da 

pesquisa do número de citações de cada publicação, encontrados no Google Acadêmico 

(http://scholar.google.com.br). Com as citações conhecidas, realizou-se um corte em 98% das 

citações, mantendo artigos com mais de duas citações.  

Para verificar o alinhamento dos artigos com o tema de pesquisa, fez-se a leitura de 

resumos. Para reavaliar os artigos menos citados, analisou-se os anos de publicações, 

verificando se existem artigos publicados em um período menor que dois anos anteriores à data 

da pesquisa, justificando as poucas citações (BORTOLUZZI et al., 2012).  

Para finalizar, foi realizada a leitura integral dos artigos selecionados, restando 13 

artigos que se apresentavam alinhados de acordo com o que se buscava para compor o portfólio 

bibliográfico. Realizou-se uma análise das referências dos artigos selecionados, conseguindo 

extrair mais dois artigos que estavam alinhados com o tema proposto, totalizando 15 artigos no 

portfólio bibliográfico, conforme apresentado na Figura 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scholar.google.com.br/
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Figura 3 - Esquema para o desenvolvimento de portfólio bibliográfico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi desenvolvido uma análise bibliométrica relacionadas ao ano de publicação, autores 

de destaque e periódicos de destaque entre os artigos. Essas análises permitem um melhor 

entendimento do campo de pesquisa e da evolução do tema. 

Por meio da aplicação da revisão de literatura juntamente com análise bibliométrica é 

possível entender com profundidade o campo de pesquisa do tema desse estudo. 

Após conhecer o portfólio com os artigos selecionados, foi realizado uma análise dos 

indicadores de desempenho que no caso dos resíduos, sua função é comparar estratégias de 

gestão de resíduos, medindo seu progresso em direção a melhor forma de agir perante a 

sociedade de forma sustentável, agregando valores e melhorando os programas de gestão de 

resíduos para o público (USAPEIN & CHAVALPARIT, 2015). Esses indicadores 

possivelmente podem ser usados para simples avaliação na fase de definição das estratégias de 

resíduos, mas podem ser aplicadas de forma mais útil na tomada de decisões na tecnologia de 

tratamento de resíduos. (CHI & LONG, 2011). Após análise do portfólio bibliográfico, 

selecionou-se também algumas ferramentas, conforme segue quadro 06. 
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Quadro 6- Ferramentas utilizadas nos artigos 

  Ferramenta utilizada 

Artigo 1 - Developing 3R policy indicators for Asia and the Pacific region: 

experience from Regional 3R Forum in Asia and the Pacific. 
3R 

Artigo 2 - Evaluating the performance of 3R options to reduce landfill wastes using 

the 3R indicator (3RI): case study of polyethylene factories in Thailand. 
3R 

Artigo 5 - EASEWASTE—life cycle modeling capabilities for waste management 
technologies. 

EaseWaste 

Artigo 6 - Performance measurement of product returns with recovery for 

sustainable manufacturing 
6 Sigma adaptado ao 6R 

Artigo 7 - Environmental assessment of paper waste management options by 

means of LCA methodology. 
Avaliação do impacto do ciclo de vida. LCAI 

Artigo 8 - Estimation of construction and demolition waste (C&DW) generation 
and multicriteria analysis of C&DW management alternatives: a case study in 

Spain. 

Análise de Multicritério 

Artigo 11 - A survey of life cycle approaches in waste management. Kepis 

Artigo 12 - A critical review on sustainability assessment of recycled water 

schemes.  
Análise de Multicritério 

Artigo 13 - LCA-IWM: A decision support tool for sustainability assessment of 

waste management systems. 
Avaliação do impacto do ciclo de vida. LCAI 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Percebe-se dentre as ferramentas encontradas no portfólio bibliográfico a Avaliação do 

Impacto do Ciclo de Vida – LCAI, 3R e Análise de Multicritérios as que mais se destacaram, 

sendo utilizadas em 02 artigos cada e as ferramentas EaseWaste, 6 Sigma adaptado ao 6R e 

Kepis foram utilizados em 01 artigo cada. Alguns artigos não apresentavam explicitamente o 

uso de alguma ferramenta ou indicadores, fazendo apenas uma descrição das melhorias e formas 

de uso correto para gestão dos resíduos. 

Com a análise das ferramentas utilizadas encontrou-se 69 indicadores, como pode ser 

visualizado na Figura 4. 
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Figura 4 - Número de indicadores por artigos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao analisar a Figura 04 percebe-se que os artigos de (DEL BORGHI; GALLO; DEL 

BORGHI, 2009), (CHEN; NGO; GUO, 2012) e (ARENA; DI, 2014) são os que mais 

apresentaram indicadores, sendo visualizado pela utilização de ferramentas parecidas na análise 

de avaliação de desempenho ao tema proposto. 

O Quadro 07 apresenta os indicadores que mais se destacaram após análise das 

ferramentas de cada artigo. 

Quadro 7 - Indicadores de desempenho. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Indicadores/artigos Artigo 1 Artigo 2 Artigo 5 Artigo 6 Artigo 7 Artigo 8 Artigo 11 Artigo 12 Artigo 13 Total

Taxa de reciclagem geral e de destino ( %) 1 1 1 1 1 1 6

A quantidade de geração de resíduos (ton) 1 1 1 1 1 5

Econômico ($) 1 1 1 1 1 5

Qualidade de recuperação (QR) (energia)  (MJ/h) 1 1 1 3

Consumo total de energia (MJ/h) 1 1 1 3

Total de resíduos sólidos urbanos gerados (ton/h) 1 1 2

Impacto ambiental (%) 1 1 2

Transporte de resíduos  (ton/Hab) 1 1 2

Tempo (h) 1 1 2

Consumo de água (m^3/h) 1 1 2

CO2 equivalente (kg/h) 1 1 2

Emissões atmosféricas de compostos orgânicos 

(kg/h)
1 1 2

Emissões atmosféricas de poeiras (kg/h) 1 1 2

Aceitabilidade local dos municípios 1 1 2

Economia de espaço de aterro (m^3) 1 1 2

Esgotamento dos recursos abióticos (kg) 1 1 2

Recursos bióticos (uso e saturação) (1/ano) 1 1 2

Potencial de aquecimento global  (kg CO2 eq.) 1 1 2

Potencial de eutrofização (kg PO4 eq.) 1 1 2
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Dentre os indicadores, 03 foram os que mais se destacaram dentre todos. A taxa de 

reciclagem geral e de destino, calculado em porcentagem foi o indicador de maior destaque 

sendo utilizado em 06 artigos. A quantidade de geração de resíduos medido em toneladas e o 

indicador econômico, também se destacaram, sendo encontrados em 05 artigos.  

A Figura 5 apresenta um mapa conceitual dos indicadores obtidos na literatura, 

classificando por área de importância quando tratados nas questões sustentáveis.  

 

Figura 5 - Mapa Conceitual da classificação dos indicadores.

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Percebe-se que os indicadores apresentaram um foco voltado para sustentabilidade, 

trazendo os impactos mais problemáticos e de maior necessidade de monitoramento, como 

consumo de energia, água e emissões atmosféricas, quando se trata de gestão de resíduos.  

De um modo geral, a seleção do portfólio bibliográfico possibilitou selecionar 

indicadores e ferramenta de avaliação que possivelmente ajudarão na busca pelo uso sustentável 

na gestão de resíduos, facilitando o gestor na administração dos problemas a serem enfrentados 

durante a execução dos trabalhos.  
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4.2 DESENVOLVIMENTO DO PROTOCOLO DE PESQUISA E ESTUDO PILOTO 

 

Essa seção apresenta os resultados relacionados à etapa 2 da pesquisa. O artigo completo 

encontra-se no Apêndice B e foi submetido para a revista “Journal of Cleaner Production”. 

 

ETAPA 2- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO 

MUNICIPAL DE RESÍDUOS.  

    

O trabalho apresenta uma pesquisa que envolve as operações sustentáveis na gestão de 

resíduos de um município. 

Por meio da metodologia MCDA-C adaptada para o contexto com a inclusão de 

indicadores elencados da literatura, contexto e especialistas realizando uma avaliação de 

desempenho global da gestão de resíduos do município, diagnosticando pontos críticos, 

sugerindo melhorias e auxiliando os gestores na tomada de decisão.  

A fase inicial do modelo busca a estruturação das preocupações e objetivos inerentes ao 

contexto. Para isso são envolvidos os decisores, onde por meio de entrevistas abertas definiram-

se as relações de causa e efeito, atribuindo alternativas conceituais para a resolução do problema 

(ENSSLIN; ROLIM; ROCHA, 2013).  

Após a elaboração dos conceitos, os mesmos são distribuídos em categorias que 

representam as dimensões de interesse a fim de hierarquizá-las. Este processo possibilita a 

formação dos mapas conceituais, que busca explicitar de forma significativa a estruturação do 

modelo, o qual possibilita estabelecer as relações de valor entre os conceitos (ENSSLIN et al., 

2008). A estrutura global da gestão de resíduos desenvolvida é representada por três mapas 

caracterizando as dimensões de preocupação Econômica, Social e Ambiental, conforme 

representado na Figura 6. 
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Figura 6 - Mapa conceitual representando a dimensão ambiental do modelo proposto. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 6 identifica a estruturação do modelo, visualizando sua hierarquização e 

categorização das dimensões de preocupação, incorporando indicadores que já estavam 

consolidados da literatura com indicadores de relevância identificados por especialistas os quais 

atenderam as inquietações do contexto. Esse procedimento trata-se de uma adaptação à 

metodologia adotada, buscando-se desenvolver um modelo mais fundamentado 

conceitualmente. 

A definição das dimensões principais foram estabelecidas levando em conta as 

preocupações do triple bottom line, composto por dimensões econômico, social e ambiental 

(KLEINDORFER; et. al. , 2005). Para as dimensões secundárias foram definidos os seguintes 

quantitativos de indicadores: Orçamento, 03 (três); Investimento, 03 (três); Custos, 04 (quatro); 

Atendimento a População, 06 (seis); Interesse Social, 05 (cinco); Coleta Seletiva, 03 (três); 

Reflexos da Atividade, 04 (quatro); Tratamento de Resíduos, 05 (cinco). 

No modelo proposto identificam-se pontos convergentes de preocupações, o que 

demonstra a compatibilidade das informações na construção de um modelo de referência que 

fundamenta a tomada de decisão. Posteriormente os indicadores são submetidos a uma 

ancoragem de referência, demonstrando se a ação está em um nível comprometedor, de 

mercado ou de excelência (MORAES et al., 2010). Buscando estabelecer as escalas de 

mensuração cardinal, utilizou-se o software MACBETH SCORES – Measuring Attractiveness 

by a Categorical Based Evaluation Technique (BANA & COSTA, 2001).  
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O uso do método MACBETH permite ao decisor expressar a diferença de atratividade 

entre duas alternativas potenciais X e Y, sendo X mais atrativa que Y, baseado em uma escala 

ordinal composta de sete categorias semânticas propostas a para cada intervalo do descritor 

(BANA E COSTA et al., 1999).  

Esses julgamentos geram uma escala de pontuações definindo os pesos para cada 

critério. Os níveis de atratividade considerados são: nula, muito fraca, fraca, moderada, forte, 

muito forte e extrema. Com base nas respostas do decisor, constrói-se a Matriz de Julgamentos, 

onde por julgamentos par a par do decisor, esses valores servem de entrada para 

o software determinar a função de valor, em que o nível “Bom” ancorado em 100 pontos e o 

nível “Neutro” em 0, tendo o mesmo grau de atratividade para todos os critérios (ENSSLIN et 

al., 2010).  

Com essas dimensões estabelecidas, permite-se então construir a equação geral do 

modelo, que é a soma de valores parciais dos diversos critérios, ponderada pelas taxas de 

equivalência estabelecida no modelo (MOLIN; DUTRA, 2013). 

Segundo Dutra, (2013) pode-se representar a performance global por meio do modelo 

de agregação aditiva (modelo compensatório), conforme proposto pela Equação 1: 

𝑉(𝑎) =  𝑊1(𝑎) ∗ 𝑉1(𝑎) + 𝑊2(𝑎) ∗ 𝑉1(𝑎) + ⋯ 𝑊𝑛(𝑎) ∗ 𝑉𝑛(𝑎) 

Onde V(a) = valor global da ação potencial “a”;  

V1 (a), V2 (a), ..., Vn (a) = valor parcial dos critérios 1, 2, 3, ..., n , da ação potencial “a”;  

W1 , W2 , W3 , ..., Wn = taxas de substituição dos critérios 1, 2, 3, ..., n;  

n = número de critérios utilizados no modelo. 

Essa equação apresenta a soma ponderada dos valores parciais obtidos por uma 

determinada ação “a” nos diversos critérios, sendo a ponderação feita pelas taxas de substituição 

de cada critério, podendo-se encontrar o desempenho global do estudo, conforme apresentado 

na Figura 7. 
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Figura 7 - Transformação de escalas de ordinal para cardinal utilizando o Macbeth. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 7 mostra as etapas de mudança de escalas, e a forma como é avaliado cada 

indicador utilizando o software MACBETH. 

A Figura 8 apresenta o desempenho atual do contexto por meio do perfil de impacto, 

após as conversões de escalas. 
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Figura 8 - Perfil de desempenho atual da gestão de resíduos (DGR) de um município do 

Sudoeste do Paraná 

 
DGR=(0,35*((0,35*13)+(0,45*33)+(0,20*8))+0,25*((0,65*53)+(0,35*32))+0,4*((0,28*-

0,6)+(0,32*72)+(0,4*55))) DGR=30,50.   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se observar, na Figura 8 que a representação do modelo de avaliação desempenho 

apresenta-se com um desempenho de forma global dentro de um nível competitivo. O modelo 

evidencia de forma clara os pontos fortes e comprometedores, o que permite ao decisor adotar 

estratégias pontuais de aperfeiçoamento. Os resultados mostram um desempenho global de 

30,50 pontos em relação a 100. Este status quo representa que a instituição tem potencial de 

competitividade de referência, demonstrando que o município tem adotado medidas 

estratégicas que vão de encontro as diretrizes da sustentabilidade, tendo destaque para o 

comprometimento em atender com excelência da população, os investimentos e o uso de 

tecnologias nos processos de tratamento e coleta e com maior relevância para o desempenho 

relacionado a preocupação com o impacto ambiental da atividade. 

Com relação à análise fragmentada de cada dimensão apresentado na figura, é possível 

constatar que falta um planejamento estratégico que busque a integração e o alinhamento das 

ações de sustentabilidade que envolva o executivo municipal no nível de gestão e o modelo de 

operações de resíduos, justificando os menores desempenho nos aspectos orçamentários e de 

custos, e consequentemente os baixos resultados nas ações de coleta seletiva dos resíduos.  

Após análise dos dados percebeu-se um grande potencial de melhorias a serem 

implementadas evidenciando-se também, um equilibrio entre as dimensões de avaliação, o que 

pode ser considerado como um fator de atendimento aos principios sustentaveis. 
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 Esse diagnóstico representa o atendimento do objetivo específico da pesquisa, que por 

meio da metodologia Multicritério de Apoio a Decisão, identificou-se os indicadores de 

relevância da literatura e especialista, contemplando também, as especificidades inerentes ao 

contexto, operacionalizando e mensurando-os, de forma a avaliar o desempenho das operações 

sustentáveis na gestão municipal de resíduos. 

A título de futuras pesquisas, levando em conta a visão dos pesquisadores sobre um 

diagnóstico amplo e fundamentado das ações de sustentabilidade nas operações de gestão de 

resíduos, bem como, deslumbramento dos benefícios que estas ações podem proporcionar ao 

contexto, sugere-se a replicação desta pesquisa em um conjunto de municípios de uma 

microrregião, identificando o desempenho entre as cidades com o uso do modelo. 
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4.3 TESTE DO MODELO EM MÚLTIPLOS ESTUDOS DE CASO 

 

Essa seção apresenta os resultados relacionados à etapa 3 da pesquisa. O artigo completo 

encontra-se no Apêndice C e tem perspectiva de submissão para a revista “Journal Resources, 

Conservation and Recycling”. 

 

ETAPA 3- MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO MUNICIPAL 

DE RESÍDUOS. 

  

  A pesquisa serve como base para a concretização do modelo, aplicado em mais 3 

prefeituras municipais, onde é demonstrado o modelo já existente e nas entrevistas com 

especialistas foi avaliado os critérios propostos. Quando aplicado ao contexto, permitiu 

observar e analisar documentos desenvolvidos nas avaliações e diagnósticos de acordo com o 

modelo, tendo refinamento da proposta apresentada nas operações sustentáveis na gestão 

municipal de resíduos.  

  Para esta pesquisa, utilizou-se uma adaptação da Metodologia Multicritério de Apoio à 

Decisão Construtivista (MCDA-C), a qual permite avaliar os aspectos de identificação, 

mensuração, integração dos critérios e geração de ações de aperfeiçoamento na gestão 

(BORTOLUZZI et al., 2011). Para aumentar a confiabilidade da pesquisa utilizou-se a Técnica 

de Painel de Especialistas com o objetivo de obter a opinião de profissionais da área por meio 

de entrevistas em múltiplos estágios com feedback de análise individual (MCMILLAN et al., 

2016), destinando-se à dedução e refinamento de ideias de um grupo de pessoas especialistas 

ou indivíduos especialmente instruídos, obtendo o consenso sobre uma série de questionários, 

entremeados a retorno controlado das opiniões  (DALKEY, 1969). 

O uso desta técnica juntamente com o MCDA-C desenvolve uma análise de critérios 

inter-relacionando dimensões de preocupações quando se trata de gestão de resíduos, 

aumentando a relevância dos critérios ao ser avaliado por diferentes profissionais (SOUZA, 

2016).  

A partir do uso dos especialistas as rodadas foram avaliadas e os resultados tratados 

estatisticamente. (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000).  

De forma a definir a seleção dos critérios na primeira rodada de especialistas aplicou-

se a planilha de indicadores a serem avaliados aos três primeiros especialistas. Os 

especialistas foram responsáveis pelo julgamento da importância de cada critério, 
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estabelecendo a relevância de acordo com seus conhecimentos (WRIGHT; GIOVINAZZO, 

2000). 

A segunda rodada contou com o envio da nova planilha a um grupo de mais três 

especialistas, profissionais liberais com ampla experiência em consultorias na área de gestão 

municipal de resíduos, seguindo os critérios e procedimentos de avaliação já apresentados na 

primeira rodada. 

A avaliação incluía o grau de importância atribuído a cada indicador, de forma a 

identificar a sua relevância quando avaliado em relação ao desempenho da gestão municipal de 

resíduos, buscando identificar qual grau esses indicadores impactavam na gestão. De forma a 

padronizar a avaliação, utilizou-se um escala Likert, com 5 pontos onde, 1 – sem importância 

alguma ou nulo; 2 – pouco importante; 3 – importância média; 4 – importante; 5 – muito 

importante (Garcia et al. 2012a). 

Ao final do questionário, os resultados foram analisados verificando o nível de consenso 

dos painelistas. Os critérios que não obtiveram o nível de consenso proposto (NC≥50%), foram 

excluídos da relação, assim como as novas sugestões e novos critérios, incorporaram-se a 

planilha, sendo utilizada para avaliação na próxima rodada de especialistas, a fim de dar maior 

coerência ao processo apresentado.  

O uso dessa metodologia trouxe aos especialistas, por meio de sua opinião, a 

possibilidade de contribuição no uso dos critérios e também na forma de classificação dos 

indicadores, baseados em seus conhecimentos técnicos e de vivência na área (WRIGHT; 

GIOVINAZZO 2000). 

A segunda parte desse estudo foi a aplicação do modelo, refinado pelos especialistas, 

onde pretendeu-se investigar e avaliar a eficiência e utilidade dos critérios adotados quando 

colocados em prática na gestão de resíduos em três municípios da região sudoeste do Paraná. 

O estudo englobou as entidades gestoras do setor que envolvem, sobretudo, as secretarias de 

meio ambiente, abrangendo a totalidade da população dos municípios. O ano de análise foi 

2017 tendo-se, no entanto, sempre comparado a informação considerada relativa ao ano de 

2016, para verificar a existência de eventuais incongruências.  

A primeira rodada de especialistas foi enviado a planilha com os 33 critérios 

desenvolvidos por (FERNANDES et al., 2017), representado pelo Quadro 8.  
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Quadro 8 - Critérios determinados para Prefeitura Piloto enviados aos especialistas. 
Critérios Prefeitura Piloto 

PVF – Econômico 

PVE 

1. Garantir o Controle do Orçamento  

2. Direcionar Recursos Orçamentários para Manutenção 

3. Arrecadação para as necessidades operacionais 

4. Garantir excelência das condições da frota 

5. Investir em Inovação para facilitar o processo 

6. Fazer a Gestão de veículos Coletores  

7. Ter o controle de custos por área 

8. Identificar as Demandas de trabalho  

9. Atender os procedimentos operacionais  

10. Buscar ações visando à cooperação da comunidade 

PVF – Social 

PVE 

11. Quantidade de pessoal adequado à demanda 

12. Atender toda área de coleta  

13. Cronograma de coleta adequado à emenda 

14. Quantitativo de equipamentos adequado à demanda 

15. Controlar o desempenho prático da coleta de resíduos 

16. Cumprir o cronograma de coleta   

17. Garantir a segurança dos trabalhadores  

18. Promover a valorização e inserção social dos trabalhadores 

19. Identificar o grau de satisfação no atendimento do usuário 

20. Investir em qualificação e treinamento dos trabalhadores 

21. Promover inserção social de forma compartilhada 

PVF – Ambiental 

PVE 

22. Identificar a demanda de resíduos de locais não residenciais 

23. Campanhas de conscientização e educação ambiental 

24. Potencializar ações visando logística reversa 

25. Identificar a vida útil do aterro   

26. Identificar a pegada de carbono  

27. Considerar o impacto econômico e ambiental do transporte 

28. Considerar o consumo de energia elétrica no processo 

29. Autossuficiência energética   

30. Explorar potencial dos resíduos   

31. Controlar a capacidade de tratamento  

32. Adotar soluções para aproveitamento de resíduos 

33. Recuperação do material coletado  

Fonte: Adaptado de (FERNANDES et al., 2017) 

Nesta primeira rodada, excluiu-se quatro critérios pois obtiveram consenso abaixo de 

50%. A segunda rodada contou com o envio da nova planilha, agora com 32 critérios a um 

grupo de mais três especialistas, seguindo os critérios e procedimentos de avaliação já 

apresentados na primeira rodada. Incorporaram-se aos critérios melhorias sugeridas na primeira 

rodada, principalmente relacionado a apresentação desses critérios. 

Nessa segunda rodada não foi gerado mais informações, não sendo mais necessária a adoção 

da terceira rodada, pois notou-se que o comportamento dos dados seguem as mesmas tendências 

expostas, não tendo variação na avaliação dos indicadores (GARCIA; RIBEIRO; ÁLVARO, 

2012). 
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Ao final, montou-se uma lista de critérios, agora reavaliados e relocados em dimensões 

macro de estudos, representando o consenso com as opiniões de cada especialista, surgindo 

como os principais resultados da aplicação, refinamento e ajustes os critérios referentes a 

avaliação de desempenho em gestão municipal de resíduos conforme Quadro 9. 

Quadro 9 - Critérios selecionados pelo refinamento do painel de especialistas. 

Indicadores Econômicos 

1. Garantir o controle do orçamento  

2. Direcionar recursos orçamentários para manutenção dos equipamentos 

3. Garantir a adequada disposição final dos resíduos 

4. Garantir excelência das condições da frota 

5. Investir em inovação  

6. Ter o controle de custos por área 

7. Identificar as novas demandas de trabalho  

8. Buscar ações visando à cooperação da comunidade 

Indicadores Sociais 

9. Garantir a exeqüilidade das atividades propostas para cada funcionário 

10. Atender os procedimentos operacionais  

11. Garantir a saúde dos funcionários 

12. Adequar o cronograma conforme a demanda 

13. Controlar o atendimento da coleta de resíduos comuns 

14. Controlar o atendimento da coleta de resíduos recicláveis 

15. Cumprir o cronograma de coleta   

16. Garantir a segurança dos trabalhadores  

17. Promover a valorização e inserção social dos trabalhadores 

18. Identificar o grau de satisfação no atendimento do usuário 

19. Investir em qualificação e treinamento dos trabalhadores 

20. Promover a inserção social e emancipação econômica das associações e cooperativas de 

catadores 

Indicadores Ambientais 

21. Identificar a demanda de resíduos de locais não residenciais 

22. Promover campanhas de conscientização e educação ambiental 

23. Potencializar as ações que visam a logística reversa 

24. Identificar a pegada de carbono  

25. Considerar o impacto econômico e ambiental do transporte 

26. Considerar o consumo de energia elétrica no processo de tratamento 

27. Explorar o potencial energético dos resíduos   

28. Autossuficiência energética   

29. Identificar a vida útil do aterro   

30. Adotar soluções para aproveitamento de resíduos 

31. Recuperar o material coletado  

32. Explorar o potencial da compostagem 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As figuras 9, 10 e 11 apresentam um comparativo entre as rodadas de especialistas, bem 

como as relevâncias de cada critério quando comparados entre eles. 

 

Figura 9 - Comparativo da relevância dos indicadores da Família de Ponto de Vista (FPV) 

econômicos quando comparado entre as rodadas dos especialistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Percebe-se que houve uma proximidade entre as opiniões dos especialistas tendo uma 

relevância maior no critério “Direcionar recurso orçamentários para manutenção dos 

equipamentos”. Já o controle de orçamentos e investir em inovação obtiveram o mesmo grau 

de importância entre os profissionais, o que demonstra a preocupação em estar sempre buscando 

melhorias levando-se em conta o custo da gestão. 
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Figura 10 - Comparativo da relevância dos indicadores da Família de Ponto de Vista (FPV) 

sociais quando comparado entre as rodadas dos especialistas 

 
                               Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 10 quando comparado com as demais preocupações foi a que obteve uma 

maior discrepância entre os profissionais, demonstrando que por mais importante e 

indispensável que é a preocupação social, não se têm os mesmos interesses nem a mesma ideia 

do que e como se avaliar, tendo interesses estratégicos um pouco diferentes, obtendo uma visão 

geral de consenso social acima de 50%.  

 

Figura 11 - Comparativo da relevância dos indicadores da Família de Ponto de Vista (FPV) 

ambientais quando comparado entre as rodadas dos especialistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para o panorama ambiental, representado pela Figura 11, percebe-se que houve em 

grande parte das avaliações um consenso entre os profissionais, tendo destaque para o 

investimento em inovação que foi considerado muito importante permanecendo no topo dos 

critérios. 

Quando considerado as notas aplicadas pelos especialistas a cada critério aplicando a 

mediana, identificou-se que 16% dos critérios avaliados obtiveram nota 5 e 75% se apresentam 

com nota 4, demonstrando que mais de 90% dos critérios que compõe o modelo de avaliação 

são considerados, na visão dos especialistas, importantes e muito importantes, para avaliar o 

desempenho da gestão municipal de resíduos sólidos. 

 

Estudos de Caso 

  

Com os critérios definidos iniciou-se o processo na busca pela estruturação das 

preocupações e objetivos inerentes aos casos propostos, envolvendo os decisores dos contextos 

selecionados, onde por meio de entrevistas abertas definem-se as relações de causa e efeito, 

atribuindo alternativas conceituais para a resolução do problema (ENSSLIN; ROLIM; 

ROCHA, 2013).  

Para essa etapa delimitou os locais de pesquisa em três prefeituras municipais 

localizadas no Sudoeste do Paraná. Essa escolha vai de encontro a proximidade entre o 

pesquisador e a prefeitura, acesso e disponibilidade das informações. 

A prefeitura estudada por Fernandes et al., (2017), aqui denominada “Prefeitura Piloto” 

serviu como guia para os demais estudos, haja vista, o processo para estruturação do modelo 

ter sido o mesmo em todos os contextos. As três prefeituras foram denominadas neste trabalho 

como “Prefeitura A”, “Prefeitura B” e “Prefeitura C”. O Quadro 10 apresenta a caracterização 

dos contextos estudados. 

 

Quadro 10 - Apresentação das prefeituras estudadas. 

Unidade de estudo Localização 
Número de 

Habitantes 
Média Salarial 

Prefeitura Piloto Sudoeste do Paraná 80.710 2,5 salários 

Prefeitura A Sudoeste do Paraná 21.666 2,2 salários 

Prefeitura B Sudoeste do Paraná 39.856 2,3 salários 

Prefeitura C Sudoeste do Paraná 78.943 2,4 salários 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Iniciou-se a pesquisa com o objetivo de expandir o entendimento sobre o contexto, 

realizando entrevistas não estruturadas com os decisores, sendo representados pelos secretários 

de meio ambiente das Prefeituras A e C e pelo Secretário da Agricultura da Prefeitura B. 
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Prefeitura A 

 

Após realizadas as análises dos conceitos surgidos nos contatos com o gestor da 

Prefeitura A, resultou em um modelo agora com 24 critérios, tendo oito critérios que envolviam 

etapas que a prefeitura não executava e que não teve relevância no entendimento do gestor 

deixados fora da lista e incluiu-se outros dois novos conceitos ao modelo desta instituição sendo 

adicionado na FPV Ambiental - Promover consórcio intermunicipal de aterro e Índice de 

produtividade de cada gari coletor (kg/gari.dia) que realiza os serviços de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares; 

A Figura 12 apresenta a configuração atribuída a Prefeitura A considerando as 

dimensões e seus respectivos percentuais de importância segundo o julgamento dos decisores. 

 

Figura 12 - Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação da Prefeitura A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Essa nova configuração do modelo, representado pela Figura 13, demonstra as ações 

para avaliar a gestão de resíduos no contexto estudado, com suas pontuações pesos e perfis de 

desempenho global da instituição.   

 

Figura 13 - Perfil de desempenho atual da gestão de resíduos da Prefeitura A. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O desempenho global apresentou um resultado geral de 3,36 pontos, em uma escala 

onde 0 representa o nível “neutro” e 100 representa nível “bom”, percebendo que neste contexto 

mesmo estando em um nível competitivo, a gestão está num limiar de preocupação muito 

próximo a um estágio comprometedor, tendo destaque na FPV Social o PVE Melhorias, não 

existindo um programa efetivo de treinamentos e controle das inserções sociais aplicados ao 

contexto e da FPV Ambiental o PVE Reflexos da Atividade, a falta de controle nas relações 

de gases produzidos nos transportes dos resíduos e não ter aplicação direta nos estudos de 

logística reversa. 

Essa situação reforça os resultados de Saphores & Nixon (2014), que demonstram não 

ser apenas a educação ambiental o único fator para incrementar a taxa de reciclagem, visto que 

esta depende também de outros fatores subjetivos. 
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Prefeitura B 

 

Para a prefeitura B os conceitos surgidos nos contatos com o gestor resultou em um 

modelo com 27 critérios, excluindo seis critérios que envolviam etapas que a prefeitura não 

considerava e que não teve relevância no entendimento do gestor e incluiu-se um novo conceito 

ao modelo desta instituição sendo adicionado na FPV Econômico - Renda média mensal dos 

catadores (obtida pelo repasse da Associação) (R$/mês). 

A Figura 14 apresenta a configuração atribuída a Prefeitura B considerando as 

dimensões e seus respectivos percentuais de importância segundo o julgamento dos decisores. 

 

Figura 14 - Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação da Prefeitura B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Essa nova configuração do modelo, representado pela Figura 15, demonstra as ações 

para avaliar a gestão de resíduos no contexto estudado, com suas pontuações pesos e perfis de 

desempenho global da instituição. 

 

Figura 15 - Perfil de desempenho atual da gestão de resíduos da Prefeitura B. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para esta prefeitura o desempenho global apresentou um resultado geral de -2,76 pontos, 

em uma escala onde abaixo do 0 nível “neutro” considera-se como nível “comprometedor”, 

sendo necessária medidas para que seu desempenho melhore e consiga atingir níveis melhores 

de avaliação. Destacou-se de forma negativa dentre os critério a FPV Ambiental, onde em 

todos os aspectos analisados as avaliações foram abaixo do esperado, não desenvolvendo ação 

estruturada sobre o consumo consciente, não desenvolvendo as etapas básicas ou com apenas 

previsão de execução, não tendo um valor efetivo de realizações. Essa situação reforça os 

resultados de Saphores & Nixon (2014), que demonstram não ser apenas a educação ambiental 

o único fator para melhorar a FPV Ambiental, visto que esta depende também de outros fatores 

subjetivos  

 

Prefeitura C 

 

Para a prefeitura C os conceitos surgidos nos contatos com o gestor resultou em um 

modelo com 32 critérios, excluindo dois critérios que não teve grande relevância no 



61  

  

entendimento do gestor e percebeu-se a necessidade de inclusão de outros dois novos conceitos 

ao modelo desta instituição sendo adicionado no FPV Econômico Receita mensal conquistada 

pela Associação de Catadores, com a comercialização dos materiais (R$/mês); e na FPV Social 

-  Monitoramento das reclamações relativas às insatisfações relatadas pela população pelos 

serviços prestados pela municipalidade e as ações realizadas para saná-las.  

A Figura 16 apresenta a configuração atribuída a Prefeitura C considerando as 

dimensões e seus respectivos percentuais de importância segundo o julgamento dos decisores. 

 

Figura 16 - Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação da Prefeitura C 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após realizadas as análises dos conceitos surgidos nos contatos com o gestor da 

Prefeitura C, resultou em um modelo agora com 32 critérios, excluindo dois critérios que não 

teve grande relevância segundo o gestor e percebeu-se a necessidade de inclusão de outros dois 

novos conceitos ao modelo desta instituição sendo adicionado no FPV Econômico - Receita 
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mensal conquistada pela Associação de Catadores, com a comercialização dos materiais 

(R$/mês); e na FPV Social -  Monitoramento das reclamações relativas às insatisfações 

relatadas pela população pelos serviços prestados pela municipalidade e as ações realizadas 

para saná-las.  

Essa nova configuração do modelo, representado pela Figura 17, demonstra as ações 

para avaliar a gestão de resíduos no contexto estudado, com suas pontuações, pesos e perfis de 

desempenho global da instituição. 

 

Figura 17 - Perfil de desempenho atual da gestão de resíduos da Prefeitura C. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O desempenho global apresentou um resultado geral de 12,96 pontos, em uma escala 

onde 0 representa o nível “neutro” e 100 representa nível “bom”, percebendo que este contexto 

permanece em um nível competitivo, tendo a preocupação de melhorar quesitos que ficaram 

muito próximo a um estágio comprometedor, com certa preocupação na FPV Ambiental, 

justificado pela implantação de uma nova forma de gestão, existindo planejamento, mas, 

conforme Lakhan (2014) também há uma certa carência quando avaliado de forma efetiva, 

havendo índices de medição perdidos e outros ainda estão sendo implementados, tendo poucos 

dados e as informações que existem ainda estão incompletos.  

A gestão da coleta é um ponto forte, há pontos de coleta de recicláveis, mas não há 

nenhuma ação voltada à logística reversa, tendo neste tema um forte aliado a diminuição de 

gastos e melhoria dos ganhos para toda a cadeia.  
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O valor global obtido nestes contextos servem apenas para se ter uma referência do 

resultado global da instituição quando avaliado por estes critérios, mas não serve como base de 

comparação entre as instituições, devido cada gestão ter objetivos e critérios específicos para 

sua administração. 

Esse estudo, no geral, se mostrou efetivo quando aplicado ao gerenciamento de resíduos 

municipais, mas ainda está longe de ser o modelo ideal quando avaliados sociedade, gestão e 

sistema municipal.  
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5  CONCLUSÃO 

 

A integração entre vários setores e acordo com as especificidades de cada gestão deve 

ser planejada e executada pela administração pública. Essa complexidade envolve setores que 

necessitam do apoio tanto de personagens políticas, como também da população em geral. 

Nesse sentido, o modelo para avaliar o desempenho na gestão municipal de resíduos expõe um 

parecer sobre os objetivos e contribuições geradas por esse estudo, tendo como destaque as 

limitações e sugestões para trabalhos futuros. 

Para atingir os objetivos foi evidenciado uma análise da literatura referencial e 

identificação de indicadores inerentes ao contexto, representado na etapa 1, proposto um 

modelo de avaliação de desempenho na gestão municipal de resíduos que será aplicado em uma 

prefeitura municipal, representado na etapa 2, e o refino do modelo em mais 3 prefeituras 

municipais para possível comparação e ratificação dos indicadores, permitindo a verificação 

dos critérios para mensuração da gestão de resíduos contemplando as questões específicas do 

determinado contexto, sendo representado na etapa 3. 

A partir da revisão sistemática de literatura realizada sobre o portfólio dos artigos 

selecionados, a abordagem propôs extrair conhecimento identificando lacunas de pesquisa, 

onde a partir do tema mapeado conclui-se que o processo está em desenvolvimento, 

encontrando falta de informações, a qual se apresenta como um obstáculo para o gestor e uma 

oportunidade para pesquisadores definirem estratégias de pesquisas, colocando os desafios nas 

ações concretas das administrações públicas, as quais deverão, por meio das avaliações de 

desempenho de seu contexto decisório, obter uma maior vantagem competitiva quando se tratar 

de sustentabilidade.  

Com base nesta informação a pesquisa procurou desenvolver e implementar um modelo 

de gestão que tem uma missão organizacional, utilizando uma estratégia baseada na 

metodologia MCDA-C, adaptada ao contexto e a literatura de forma a interagir diretamente 

com o setor municipal de resíduos sólidos, contribuindo e auxiliando as gestões a encontrarem 

o equilíbrio sustentável que deve ser seguido.  

O trabalho permitiu então que a temática evoluísse, aplicando-se os critérios 

determinantes a visão de especialistas para refinar conceitos extraídos da literatura e de um 

contexto piloto, adicionando informações complementares, tendo grande importância para 

caracterização dos critérios que fundamentam a avaliação de desempenho na gestão municipal 

de resíduos. 
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Após o modelo desenvolvido e os critérios avaliados, aplicou-se o processo a outras 

instituições, observando que mesmo cada uma ter seu modo de gestão, o modelo pode suprir 

com a maioria das preocupações, permitindo compreender as importantes relações existentes 

na gestão de resíduos municipais, cumprindo com seu objetivo. 

Este trabalho contribui para o detalhamento metodológico identificando 

conceitualmente os modelos usuais na avaliação do desempenho gestão de resíduos. Os 

indicadores de desempenho apresentados no modelo, agregam uma maior fundamentação 

quando incorporados as particularidades especificas do contexto, diante do aperfeiçoamento e 

integração com os indicadores já consolidados pela literatura e contribuiu na fundamentação da 

lista de critérios e no processo de como gerar os pesos para avaliar esses critérios, os quais 

apresentaram elevada importância. 

Com a conclusão dos objetivos específicos, esta pesquisa atingiu o objetivo geral de 

propor um modelo de avaliação de desempenho para mensurar a gestão municipal de resíduos 

quando baseados na sustentabilidade, permitindo identificar junto aos gestores e a academia 

aspectos que até então eram desconhecidos.  

Como limitações na concepção do modelo, a percepção e entendimento do decisor, 

assim como do contexto aplicado, refletindo diretamente nas informações repassadas, nos 

resultados e no diagnóstico do modelo.   

 Esse estudo trouxe para a Engenharia de Produção em geral uma visão maior em torno 

do tema, contribuindo para que seja avaliado a possibilidade em dar prosseguimento ao assunto 

e uso do modelo em outras temáticas 

A pesquisa abre um leque de possibilidades futuras para o aprimoramento do modelo, 

como também a aplicação do processo em mais locais, permitindo assim, a comparação entre 

diversas prefeituras ou talvez a comparação da mesma administração por um longo período de 

tempo. 
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Resumo 

 

O presente trabalho busca por meio de uma metodologia sistemática de revisão da literatura 

analisar indicadores para a gestão de resíduos sólidos no contexto das operações sustentáveis. 

É realizada uma análise bibliométrica buscando identificar publicações cientificas já 

desenvolvidas com potencial de contribuição, para que se possa verificar lacunas e 

oportunidades de pesquisa, via ProKnow-C - Knowledge Development Process – Construtivist, 

a fim de compor um Portfólio Bibliográfico alinhado com o tema. O estudo é justificado nos 

objetivos específicos identificando ferramentas e indicadores de avaliação de desempenho para 

a gestão de resíduos. Esse conjunto de indicadores categorizados possibilitou o 

desenvolvimento de um quadro conceitual expressando importantes contribuições teóricas e 

práticas, agregando conhecimentos relacionados ao tema gestão de resíduos.  

 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho, ProKnow-C, Resíduos sólidos, Operações 

sustentáveis 

 

Abstract 

 

 The present work seeks, through a systematic methodology of literature review, to analyze 

indicators for solid waste management in the context of sustainable operations. A bibliometric 

analysis is carried out in order to identify scientific publications already developed with 

potential of contribution, so lacks and research opportunities can be verified, through 

Knowledge Development Process – Construtivist - ProKnow-C, in order to compose a 

Bibliographic Portfolio aligned with the theme. The study is justified in the specific objectives 

identifying tools and indicators of performance assessment for waste management. This set of 

categorized indicators allowed the development of a conceptual framework expressing 

important theoretical and practical contributions, adding knowledge related to the theme of 

waste management. 

 

 

Keywords: Performance assessment, ProKnow-C, Solid waste, Sustainable operations 
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1. Introdução 

Gestão de resíduos sólidos é uma das funções relacionadas as questões de operações de 

serviço mais importantes e estratégicas para a governança das cidades, principalmente por se 

tratar de um serviço chave utilitário em que envolve questões de saúde pública e a "imagem" 

da cidade perante a sociedade em geral (WILSON et al., 2015b). Sendo de grande relevância 

considerar no atual ambiente de gestão de resíduos os desafios da gestão de cidades. Trata-se 

de um contexto de evidência pública, que por conseguinte são submetidos a grandes pressões 

principalmente as de caráter social, econômico e de legislação (MENDES et al., 2012). 

Os países em desenvolvimento têm na gestão de resíduos um dos maiores problemas a 

serem enfrentados (CHEN et al., 2014). Esse problema atinge a maioria das cidades, onde as 

oportunidades para minimização de resíduos são limitadas e a falta de espaço dificulta a gestão, 

ocasionando graves incômodos para sua administração (BOER; BOER; JAGER, 2010). 

Considera-se também as dificuldades em atender as questões normativas de legislação, 

especifica para cada contexto, os quais influenciam diretamente na gestão. 

Importante considerar que os trade off ambientais ligados as questões normativas legais, 

são instrumentos institucionais que buscam atender os anseios de caráter social, econômicos 

com base na sustentabilidade. Neste contexto os custos de lidar com as regulamentações 

ambientais podem ser minimizados, se não eliminados, por meio da inovação que proporcionam 

outros benefícios competitivos para as instituições (PORTER; VAN DER LINDE, 1995). 

Como opção, pode ser citado a questão de reciclagem, que fornecem grandes benefícios 

socioambientais e econômicos para a sociedade. Principalmente se considerar as oportunidades 

advindas do atendimento das diretrizes estabelecidas nas normativas legais de tratamento e 

exploração de resíduos (MENON, 2010). 

Os impactos gerados pelos resíduos de processos industriais, de comercio e serviço 

trazem grandes preocupações à saúde e o meio ambiente. A geração de resíduos sólidos podem 

impactar negativamente no desenvolvimento corporativo e de cidades, sendo que a sua correta 

destinação passa a ser um grande desafio ao gestores públicos (USAPEIN; CHAVALPARIT, 

2015b). 

A crescente competitividade exige que as organizações desenvolvam estratégias para 

melhorar seus desempenhos e objetivos organizacionais, melhorando suas metas e garantindo 

uma vantagem competitiva. Pensando nisso, as organizações precisam tomar decisões baseado 

nos processos gerenciais de resíduos, avaliando e melhorando o seu desempenho, e incorporado 

ações de planejamento que visem uma gestão integrada (ENSSLIN et al., 2010) (HAYES; 

UPTON, 1998).  
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Avaliação de desempenho é vista como uma parte integrante da estratégia que ajuda os 

administradores a identificar melhores desempenhos, explicitando os trade-offs, antecipando, 

por meio de estratégias individuais e indicando aos administradores onde agir (NEELY et al., 

1997).  Fatores esses, que corroboram na identificação de problemas, e o desenvolvimento de 

ações de aperfeiçoamento, permitindo que os processos sejam desenvolvidos a contento e os 

objetivos estratégicos sejam alcançados.  

De acordo Platts (1995), existem dois tipos de avaliação de desempenho que atendem 

qualquer tipo organização: os relacionados à resultados (competitividade, desempenho 

financeiro), e aqueles que focam nas determinantes de resultados (qualidade, flexibilidade, 

utilização de recursos e inovação). Neste sentido, destacam-se os modelos de avaliação que são 

estabelecidos por meio de critérios mensuráveis advindos dos indicadores de desempenho. 

A avaliação de desempenho utilizando indicadores fornecem ferramentas para o 

acompanhamento do progresso econômico e ambiental, sendo possível comparar diferentes 

estratégias de gestão de resíduos, verificando a melhor forma de sustentabilidade diante da 

sociedade por meio da eficácia dos programas de gestão aplicados (USAPEIN; 

CHAVALPARIT, 2015b). 

A temática avaliação de desempenho sofre um processo construtivo, pois não existe um 

consenso de como proceder sistematicamente, quando se define conceitualmente a avaliação de 

desempenho (BORTOLUZZI et al., 2013). Sendo fator estratégico as abordagem que 

consideram os critérios por meio de uma visão holística da organização (KAPLAN; NORTON, 

2001). Ao contrário de ser um ambiente isolado, passa ter uma dimensão ampla  que permite  

integrar todos os processos e níveis organizacionais (YEO, 2003). 

Nestes termos surge a pergunta que orienta este trabalho: Como a literatura cientifica 

apresenta os critérios que estabelecem os indicadores de avaliação de desempenho nas 

operações sustentáveis da gestão municipal de resíduos? 

Diante desse contexto o presente estudo busca identificar elementos conceituais robustos, 

que sejam alinhados de forma especifica ao contexto de avaliação de desempenho nas operações 

sustentáveis da gestão municipal de resíduos. Como instrumento de intervenção de busca 

utilizou-se o método Proknow-C.  O qual permitiu desenvolver uma busca bibliográfica como 

base sistêmica e estruturada, de onde se extraiu um Portfólio Bibliográfico (PB) representativo, 

identificando artigos que auxiliam de forma alinhada com o tema de pesquisa. 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão de literatura para mapear os estudos 

existentes na busca por publicações com potencial de contribuição já desenvolvido, de forma a 

apresentar o estado atual da pesquisa em operações sustentáveis na gestão resíduos, 



75  

  

identificação as ferramentas e caracterizando os indicadores estabelecidos na mensuração de 

desempenho.  

Com isso em mente, este trabalho propõe construir, no pesquisador, o conhecimento 

necessário para orientá-lo a buscar as oportunidades (lacunas) em relação à avaliação de 

desempenho na gestão de resíduos sólidos municipais. 

 

2. Metodologia de pesquisa 

A metodologia aplicada foi embasada pelo processo Knowledge Development Process- 

Constructivist - ProKnow-C (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012), o qual fornece os 

passos que devem ser seguidos para a consecução de seleção de um PB representativo e 

alinhado ao tema que se pretende pesquisar. O processo de Proknow-C desenvolvido consiste 

em 7 etapas, conforme ilustra a Figura 01. 

 

Figura 01 – Processo de Proknow-C 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

O processo apresentado na Figura 01, tem como objetivo mapear por meio de uma 

metodologia sistêmica e estruturada, a literatura existente sobre contexto relacionado nesta 

pesquisa (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). 

 

2.2. Procedimentos para selecionar o portfólio bibliográfico 

A busca foi centralizada em quatro bancos dados, a Scopus, a Web of Science (ISI), 

Emerald e Science Direct. A escolha dessas bases de dados é justificada pelo fato delas serem 
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bases multidisciplinares, presentes nas áreas de engenharias III, apresentando um rigor 

metodológicos com artigos apresentando índices qualis e JCR elevados. 

Ao iniciar o processo de busca, foi necessária a definição dos eixos de pesquisa, o que 

possibilitou uma delimitação melhor do tema. Para o assunto gestão de resíduos, foi 

determinado 3 eixos principais que evidenciam as questões ligadas à avaliação de desempenho; 

operações sustentáveis e cadeias de suprimentos sustentáveis. Com base nestas três linhas 

norteadoras se deu origem as palavras-chave representadas na Figura 02. 

 

Figura 02 – Composição dos eixos e palavras-chave 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

É evidenciado na Figura 02 o fluxo entre os três eixos do processo os quais explicitam 

a correlação e incorporação no mesmo contexto. Essa interação gerou 100 combinações 

possíveis, as quais foram submetidos no processo de busca utilizando-se da expressão booleana 

“AND” afim de obter artigos condicionantes no evento em que as três palavras-chave sejam 

apresentadas de forma simultânea.  

 

2.2.1. Busca nas bases de dados 

 

O procedimento inicial foi montar um banco de artigos brutos para que posteriormente 

fossem realizados os procedimento de filtragem desses artigos. Seguindo a sequência 

metodológica onde realizou-se a filtragem dos artigos brutos representando um total de 10.091 

artigos. Sendo exportados para um software de gerenciamento bibliográfico, os quais após a 
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exclusão dos artigos repetidos restaram 4.981 artigos não repetidos para seguir o processo de 

seleção.  

Em seguida, realizou-se o alinhamento pela leitura de títulos, lendo os 4.981 títulos a fim 

de excluir os artigos que não apresentavam nenhuma aderência a avaliação de desempenho na 

gestão de resíduos sólidos, que ao final da leitura dos títulos 280 artigos estavam alinhados ao 

tema. 

Com os títulos mais próximos ao tema proposto alinhou-se os artigos quanto ao 

reconhecimento cientifico. A metodologia do Proknow-C, (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 

2012) propõe que seja realizado o reconhecimento científico dos artigos não duplicados e 

alinhados pela leitura dos títulos, objetivando selecionar artigos com maior reconhecimento 

científico por meio da pesquisa do número de citações de cada publicação, encontrados no 

Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br). Com as citações conhecidas, realizou-se um 

corte em 98% das citações, mantendo artigos com mais de duas citações, excluindo 106 artigos 

do portfólio com duas citações ou menos, deixando estes em uma lista onde posteriormente 

serão novamente analisados a fim de verificar a possibilidade de acrescentar algum destes 

artigos no portfólio final, permanecendo 174 artigos para leitura de resumos. 

Para verificar o alinhamento dos artigos com o tema de pesquisa, fez-se a leitura de 

resumos dos 174 artigos restantes, sendo que 28 estavam alinhados com a pesquisa, eliminando 

146 artigos que não apresentavam alinhamento com os objetivos da pesquisa.  

Para reavaliar os artigos menos citados, fez-se uma análise dos anos de publicações, 

verificando se os artigos publicados em um período menor que dois anos anteriores à data da 

pesquisa, justificando as poucas citações, (VALMORBIDA et al., 2014), e também relevância 

de autores no portfólio, onde é comparado se os autores destes artigos também aparecem nos 

artigos já selecionados, entendendo que o autor pode ter alguma relevância para o assunto 

abordado ( VALMORBIDA et al., 2014), conseguindo agregar mais dois artigos no portfólio, 

aumentando para 30 artigos alinhados até esta etapa. 

Para finalizar, foi realizada a leitura integral dos artigos selecionados, onde dos 30 artigos 

selecionados, 17 artigos foram excluídos por não apresentarem alinhamentos com os objetivos 

da pesquisa. Os 13 artigos apresentados na Figura 03 foram selecionados a compor o portfólio 

bibliográfico por estarem alinhados ao contexto proposto na pesquisa. 
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Figura 03 – Portfólio Bibliográfico – (PB) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Posteriormente verificaram-se as referências dos artigos do PB, a fim de encontrar 

publicações que não foram selecionados no primeiro processo de busca e encontrava-se 

omitidos nas referências, que resultou na seleção de 2 artigos que estavam alinhados a temática, 

conforme Figura 04. 
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Figura 04 – Artigos das referências do PB 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Após a construção final do portfólio bibliográfico de artigos, foi possível desenvolver 

uma análise bibliométrica e encontrar as ferramentas e indicadores para avaliação de 

desempenho na gestão de resíduos sólidos que é à base da pesquisa. 

 

3.1.Análise bibliométrica 

 

Análise bibliométrica é um método estatístico de contagem bibliográfica para avaliar e 

quantificar o crescimento da literatura para um assunto particular e identifica tendências, as 

quais fornecem informações qualitativas e quantitativas de documentos científicos (EOM, 

1996).  

Como forma de apresentação para que o pesquisador tenha uma ideia de qual periódico 

será mais bem aproveitado no desenvolvimento da pesquisa, é realizado uma análise cruzada 

dos dados.  As análises cruzadas permitem a avaliação sobre o relacionamento entre variáveis 

de diferentes categorias em um portfólio de artigos (MATTIODA et al., 2015). Conforme ilustra 

a Figura 05. 
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Figura 05 – Periódicos do PB 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir da Figura 05, pode-se analisar o grau de relevância dos periódicos dos artigos do 

portfólio bibliográfico, observando-se que o periódico The International Journal of Life Cicle 

Assessment foi o de maior destaque entre o portfólio e as referências aparecendo 02 vezes no 

portfólio e 10 vezes nas referências. Já o Journal of Material Cycles and Waste Mangement foi 

o que mais se destacou no portfólio bibliográfico aparecendo em 04 dos 13 artigos. Os demais 

periódicos possuem destaque nas referências do portfólio bibliográfico, com uma única 

participação. 
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A Figura 06 apresenta os autores citados no portfólio bibliográfico e nas referências do 

portfólio. 

Figura 06 – Autores do Portfólio Bibliográfico  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que os artigos de Arena (2014), destacaram-se nas referências do portfólio 

bibliográfico sendo citado 07 vezes e também no portfólio como um todo, estando presente em 

dois artigos, o que lhe conceitual como o destaque entre os autores. Usapein (2015), destacou-

se também no portfólio bibliográfico com dois artigos, porém com menor representatividade 

nas referências, sendo citado 03 vezes. 

Para verificar a relevância dos artigos contidos no portfólio bibliográfico, além das 

citações do Google Acadêmico é possível realizar uma análise cruzada do número de citações 

do autor mais citado com o número de citados do portfólio bibliográfico, mostrado na Figura 

07. 
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Figura 07 – Artigos e seus autores do portfólio Bibliográfico de maior destaque 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 07 visualiza-se que o artigo de Chi (2011), aparece com 31 citações e 6 vezes 

nas referências do portfólio bibliográfico. Em contrapartida o artigo de Del Borghi (2009), 

destacou-se no Google Acadêmico apresentando 48 citações, porém com poucas citações nas 

referências do portfólio bibliográfico com apenas 02 ocorrências.  

Esse tipo de análise permite ao pesquisador um melhor conhecimento de como partir para 

uma pesquisa mais fundamentada em periódicos e autores renomados, que podem influenciar 

de forma a melhorar a qualidade de sua busca. 

 

3.2.Análise sistêmica do PB 

 

Uma abordagem baseada em evidências refere-se à visão sistêmica da literatura, o que 

descreve de forma crítica algumas questões relevantes como a seleção, avaliação e síntese de 

um material de pesquisa obtendo respostas que serão investigadas em uma estratégia de busca, 

obtendo critérios de seleção quantitativos e qualitativos (VALMORBIDA et al., 2014). 
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A análise sistêmica possibilita auxiliar o pesquisador na obtenção de ratificação da coleta 

e análise de dados, justificativa do tema escolhido e da delimitação da pesquisa, bem como 

diminui o questionamento sobre a escolha do tema proposto a ser analisado, tendo neste estudo 

a importante base para sequência da pesquisa (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). 

 

3.2.1. Ferramentas e indicadores de avaliação de desempenho 

 

Os indicadores de desempenho são índices desenvolvidos para medir, comparar e 

encontrar pontos que afetam a gestão, os resultados organizacionais e analisam as estratégias. 

No contexto de da gestão de resíduos, sua função é comparar estratégias que possibilitem a 

mensuração do progresso, deslumbrando com uma visão sustentável os caminhos disponíveis 

para atender da melhor os anseios da sociedade, agregando valores e melhorando os programas 

de gestão de resíduos na administração pública (USAPEIN; CHAVALPARIT, 2015a). 

Esses indicadores possivelmente podem ser usados para simples avaliação na fase de 

definição das estratégias de resíduos, mas podem ser aplicadas de forma ampla e estratégica, 

sendo útil na tomada de decisões na tecnologia de tratamento de resíduos (CHI; LONG, 2011). 

Após análise do portfólio bibliográfico, algumas ferramentas foram selecionadas, conforme 

segue quadro ilustrativo da Figura 08. 
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Figura 08 – Ferramentas identificadas nos artigos do PB 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se dentre as ferramentas encontradas no PB, o destaque para a Avaliação do 

Impacto do Ciclo de Vida – LCAI, 3R e Análise de Multicritérios, sendo utilizadas em 02 

artigos cada e as ferramentas EaseWaste, 6 Sigma adaptado ao 6R e Kepi`s foram utilizados em 

01 artigo cada. Alguns artigos não apresentavam explicitamente o uso de alguma ferramenta ou 

indicadores, fazendo apenas uma descrição das melhorias e formas de uso correto para gestão 

dos resíduos sólidos. 

A Figura 9, ilustra um quadro das ferramentas selecionadas com suas conceitos e 

propriedades de avaliação. 
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Figura 09 – Ferramentas e as propriedades de avaliação 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

Diante da análise das ferramentas utilizadas foram encontrados 69 indicadores, como 

podem ser visualizados na Figura 10. 
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Figura 10 – Quantitativo de indicadores por artigos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar a Figura 10 percebe-se que os artigos de Del Borghi (2009), Chen (2012) e 

Arena (2014), foram os que mais apresentaram indicadores.  

Destaca-se também nesta ilustração que ambos os autores mais representativos no número de 

indicadores, tem em comum a utilização de ferramentas similares.  

Figura 11 apresenta os indicadores que mais se destacaram, levando em conta as 

ferramentas de cada artigo. 
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Figura 11 – Indicadores de desempenho 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre os indicadores, 03 foram os que mais se destacaram, os quais referem-se a análise 

da taxa de reciclagem geral e de destino citado em 06 artigos, e o indicador referente a 

quantidade de geração de resíduos medido em toneladas e econômico que foram evidenciados 

em 05 artigos.  

A Figura 12 apresenta um mapa conceitual, criado com base nos indicadores obtidos na 

literatura, classificando por área de importância junto as questões sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores/artigos Artigo 1 Artigo 2 Artigo 5 Artigo 6 Artigo 7 Artigo 8 Artigo 11 Artigo 12 Artigo 13 Total

Taxa de reciclagem geral e de destino ( %) 1 1 1 1 1 1 6

A quantidade de geração de resíduos (ton) 1 1 1 1 1 5

Econômico ($) 1 1 1 1 1 5

Qualidade de recuperação (QR) (energia)  (MJ/h) 1 1 1 3

Consumo total de energia (MJ/h) 1 1 1 3

Total de resíduos sólidos urbanos gerados (ton/h) 1 1 2

Impacto ambiental (%) 1 1 2

Transporte de resíduos  (ton/Hab) 1 1 2

Tempo (h) 1 1 2

Consumo de água (m^3/h) 1 1 2

CO2 equivalente (kg/h) 1 1 2

Emissões atmosféricas de compostos orgânicos 

(kg/h)
1 1 2

Emissões atmosféricas de poeiras (kg/h) 1 1 2

Aceitabilidade local dos municípios 1 1 2

Economia de espaço de aterro (m^3) 1 1 2

Esgotamento dos recursos abióticos (kg) 1 1 2

Recursos bióticos (uso e saturação) (1/ano) 1 1 2

Potencial de aquecimento global  (kg CO2 eq.) 1 1 2

Potencial de eutrofização (kg PO4 eq.) 1 1 2
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Figura 12 - Mapa conceitual de categorização dos indicadores 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 12, ilustra os indicadores categorizados por dimensões distintas de preocupação, 

convergindo a integração dos fatores que representam a sustentabilidade. O qual permite 

ampliar o entendimento de gestão de resíduos, considerando a influência dos impactos mais 

representativos, como as questões relacionadas ao consumo de energia, água e emissões 

atmosféricas. 
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3. Conclusão 

 

De um modo geral conclui-se que este trabalho atendeu os objetivos propostos 

selecionando um PB, muito representativo de onde extraiu-se um quadro conceitual alinhado 

ao contexto da gestão de resíduos sólidos. Destacando-se junto essa análise a identificação dos 

indicadores e ferramentas de avaliação, contribuindo para uma gestão sustentável dos resíduos 

municipais. Servindo, portanto, de relevante instrumento de apoio aos gestores no controle e na 

tomada de decisão em os processos de operações.  

A presente pesquisa estará contribuindo academicamente para o detalhamento 

metodológico na construção do conhecimento, identificando conceitualmente os modelos 

usuais na avaliação do desempenho gestão de resíduos. Destacando a relevância do contexto 

abordado, envolvendo as particularidades da gestão de operações correlacionados a gestão 

pública das cidades.  

Destaca-se junto aos resultados da pesquisa, todo mapeamento desenvolvido explorando 

o potencial dos estudos identificados. Apresentando fundamentos que contribuem para o 

cenário atual da pesquisa em operações sustentáveis na gestão resíduos, onde foram 

identificadas e caracterizadas as ferramentas aplicadas, tendo destaque para a ferramenta de 

Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida, sendo encontrado em 4 artigos  e categorizado os 

indicadores de desempenho mais citados dentre os trabalhos analisados, percebendo-se certa 

dificuldade de mensuração em alguns, outros apresentam condições semelhantes de medições, 

sendo selecionado por cada organização, de acordo com sua importância ao tema, definindo 

seus critérios de avaliação específicos. 

Essa análise possibilitou a formação de um portfólio bibliográfico com 15 artigos 

alinhados com a avaliação de desempenho das operações sustentável na gestão municipal de 

resíduos, evidenciando periódicos e autores de destaques que facilitam o processo de busca ao 

iniciar uma pesquisa, percebendo-se que o tema está em desenvolvimento e que, por se tratar 

de um tema multidisciplinar, as publicações relacionadas ao assunto utilizam diversas 

metodologias para representar seu método de pesquisa.  

Como propostas para trabalhos futuros sugere-se ampliar a quantidade de artigos 

analisados e atualizar o mapeamento da literatura. Explorando as lacunas de pesquisa aqui 

identificadas, de forma a desenvolver modelos que possam auxiliar os gestores nas avaliações 

de desempenho de seu contexto decisório, obtendo uma maior vantagem competitiva voltada a 

sustentabilidade.  
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Abstract 

 

Sustainable development is being approached as new economic paradigm that establishes 

a general context for organizations and institutions develop their strategies and processes. 

This is particularly true for public administration, where a change process is being taking 

place towards the development of sustainable and smart cities. Complex and close looped 

operations define structures for managing the flow of materials, energy and information. 

This paper addresses the problem of managing solid waste in small cities, and based in an 

in depth case study, proposes a performance measurement system. The development of 

the assessment model is based on an adaptation of the methodology for Multicriteria 

Decision Aid – Constructivist (MCDA-C), that allows the comparison of the proposed 

strategic objectives for solid waste management and the available performance 

information. Experts play an important role in aligning objectives with the performance 

measurement system. The performance indicators objectively define the assessment 

model and produced at the end a global score that could be used for benchmarking, 

particularly for tracking the evolution over the years. The model is applied is applied in the 

context of a small city that addresses formally sustainability strategy in its institutional 

strategy. The model is tailor mode for the application case, and it was verified that the 

sustainability index for assessing the solid waste management obtained a score of 30.5 

points, considering as reference the anchorage of intervals with performance "Neutral" 0 

(zero) points and "Good"100 (one hundred) points. There is a great potential for 

improvement, particularly in areas associated to governance and operational efficiency.   

 

 

Keywords: Performance assessment, Waste management, Methodology for Multicriteria 

Decision Aid – Constructivist, Sustainable operations. 
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1. Introduction 
Public administration is fast increasingly adopting and implementing actions 

aiming improve performance in service operations, particularly in the 
domains related to sustainability. Chen & Lo (2016) observe the importance 

of decision-making strategies related to environmental issues. For Vicente 
& Reis (2007), the current scenario, characterized by the rapid increase in 

waste production around the world, where overproduction of waste 

becomes a growing problem, the search for effective solutions has become 
a priority for governments. Faced with this, a great challenge arises for 

public managers, mainly in complying with the principles of waste 
management that take into account aspects related to: prevention, 

recycling, reuse, final disposal and monitoring. 
This is a complex problem that involves several aspects, among the 

dimensions of social, environmental and economic that are the key factors 
for sustainable decision making, being essential that its operations take into 

account the inherent specificities to the context of public management 
covering a wide range of issues needed to portray the human and 

environmental conditions (Del Borghi et. al., 2009; Lozano, 2006). 
According to Mendes et al. (2013), waste management in the public sphere 

is a clear example of how the fundamentals of sustainability planning and 
management can reflect concerns related to the social, environmental and 

financial dimensions. Mendes et al. (2012) reinforce that it is fundamental 

for the efficiency of this management to comply with the pertinent legal 
regulations. In Brazil, the National Solid Waste Policy and Legal Framework  

highlights, that established a solid waste plan that assigns shared 
responsibility among producers, users and governments to set up specific 

tasks for each one, where the implementation of the National Plan of Solid 
Waste requires a continuous assessment of the achievements of each city 

and the challenges associated with the performance of the selective 
collection (Brasil, 2012, Campos, 2014).  

The public waste management is usually responsibility of municipal 
administration, which meets indispensable service requirements to the 

population. A clean city attracts not only the eyes of people, but also 
generates interest of investors providing income increase and improvement 

of the city conditions. Therefore, the alignment between municipal waste 
management activities and its operations is fundamental, in order to 

consider the strategic priorities focused on results that meet a vison based 

on sustainable development that ultimately guides performance results 
(Wilson et al., 2015, Mendes et al., 2012).  

The importance of municipal waste management and the mechanisms of 
performance assessment, evidenced as an instrument of subsidy and 

support for decision-making in the operational actions are perceived. 
According to Mendes et al. (2013), the waste management in public 

administration is a paradigmatic example of how its daily planning and 
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management should reflect sustainability concerns taking into account the 
social, environmental and economic dimensions, and it is important to adopt 

models that contribute to the formulation and disposal of a performance 
assessment framework, which should attend the specificities of the 

decision-making context, in order to meet the requirements involved in the 
municipal waste management. This study provides a conceptual discussion 

of representativeness of indicators inherent to waste management, as well 
as developing an application to study their design, implementation and use. 

In these terms the question that guides this work emerges based on the 

need for a structured model to support decision making for sustainable 
operations in municipal waste management: “What are the indicators, 

considering theoretical and regulatory frameworks, as well as the knowhow 
of experts, for best approaching the sustainability assessment of municipal 

waste management?  
In this context, this paper presents an application of a sustainable 

assessment model for waste management in a city in the Southwest region 
of Parana state, Brazil. Intending to provide public managers an instrument 

for the identification, operationalization and measurement of criteria to 
assess sustainable performance of municipal waste management. 

For this purpose, the research aims to: (a) identify economic and socio-
environmental indicators for solid waste management, considering inputs 

from a systematic literature review and interviews with specialists; (b) 
construct ordinal and cardinal scales, aiming at integrating established 

indicators; (c) outline the performance profile of each dimension of concern 

by articulating each indicator to meet overall performance; (d) implement 
a performance diagnostics to identify improvement actions. 

According to Lacerda et.al. (2012) and Del Borghi (2009), the public 
manager must evaluate environmental solutions based on their trade-off 

preferences, taking into account the complexity of the situation, the 
multiple variables, conflicting interests, and the need to have reference 

indicators that allow judging the particularities involving the dimensions of 
concern. Evidencing the context related to municipal solid waste 

management, an adaptation of the Methodology Multicriteria Decision Aid – 
Constructivist (MCDA-C) is made, providing the critical analysis of the 

literature, the specialists opinion, represented by consultants of the area of 
solid waste management and the context which solid waste management 

operates. The exhaustive study of these indicators aims to attend to 
requirements for of solid waste management as a theoretical and practical 

contribution, and it has in its own conception to meet the need of decision 

makers its practical domain of application. 
 

2. Methodology 
The present research is a case study carried out in the Environment and 

Urban affairs department of a small city in Parana State, Brazil, with the 
objective of obtaining performance information about the sustainable 

operations practices of waste management. The research integrated a 
systematic literature review based on Proknow-C, and the application of the 

Multicriteria Decision Aid – Constructivist method in a case study.   
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It has a descriptive and explanatory purpose, having a qualitative approach 
in the structuring phase of the model and, a quantitative one in the 

assessment and transformation phase of ordinal scales to cardinal ones 
using the MACBETH software (Bana e Costa, 2001). 

As a technique for structuring the model, the Methodology Multicriteria 
Decision Aid – Constructivist - (MCDA-C) is used, whose function is to 

improve the knowledge about the particularities of the context, taking into 
account the decision maker (ENSSLIN et. al., 2013a). The process is carried 

out systematically in three groups of activities: structuring, assessment and 

recommendations. 
The structuring stage contributes for identifying, organizing and sorting 

measuring concerns that the decision-maker regards necessary and 
sufficient for the assessment of the studied context and process. At this 

stage, decision-makers identify a set of criteria that allow different levels of 
performance to be compared, through unstructured open interviews, in the 

form of brainstorming (Ensslin et al., 2008). 
In order to become it easy the procedure of understanding and framing the 

decision context, some soft methods of structuring problems are used. Once 
identified, the criteria must be organized in the form of a hierarchy or tree, 

where the highest level of a criterion is broken down into more detailed 
levels. This process of allocating criteria by affinity allows a better 

understanding of the decision maker's concerns about the aspects that 
impact performance (Longaray et al., 2015, Rosenhead, 1989). 

Then, the assessment techniques are used as instruments for improving the 

understanding in terms of application, which occurs with the transformation 
of the ordinal scales into cardinal, representing and identifying the 

performance profile of the aggregated actions by dimensions or in a 
punctual form of each indicator in the specific and global dimensions. 

After establishing the preference relations of the model, it is possible to 
measure the performance of a given potential action, an alternative, both 

locally, performance on a criterion, and globally, performance on all criteria 
(Longaray et al., 2016). 

The process of scales operationalization is developed based on the 
MACBETH – Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique method. MACBETH, by comparing each pair of the attractiveness 
of alternatives, preference levels are assigned among criteria. Given two 

alternatives, the decision maker must indicate which is the most attractive 
and the degree of attractiveness, on a semantic scale that corresponds to 

an ordinal one: 0 = indifferent; 1 = very weak attractiveness difference; 2 

= weak attractiveness difference; 3 = moderate attractiveness difference; 
4 = strong attractiveness difference; 5 = very strong attractiveness 

difference; and 6 = extreme attractiveness difference. ( Bana e Costa et 
al., 2013, Longaray et al., 2016). 

The mathematical relationships can be obtained through the software M-
MACBETH, which implements the method computationally. In it, the 

judgmental analyzes of the decision maker are made. When converting the 
ordinal scales, descriptors, into cardinal, the M-MACBETH allows the setting 
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of the intervals: Neutral (0) and Good (100) levels, in addition to 
normalizing the scale (Longaray et al., 2015). 

According to Bana e Costa (2001), with the determination of the scales of 
criteria local preference and the compensation rates between these criteria, 

it is possible to transform the multi-criteria model into a single criterion 
model. The methodological evolution of the assessment model is highlighted 

by the constant improvement of learning, exploring the context without 
neglecting the measurement criteria already consolidated in the literature. 

Finally, a diagnosis is drawn where the model seeks to support the decision 

maker throughout the decision process, allowing a performance analysis of 
the specific issues at all levels of concern, contributing to the process of 

expanding its understanding of the context (Bana e Costa et al., 1999). 
 
3. Theoretical Foundation 

The issue of sustainability and sustainable development are terms that have 
become prominent in everyday life in recent years, particularly associated 

with the debates around global warming and social responsibility. 
Organizations have responsibility for the environment in which they 

operate, and must adopt elements in their operations to insert sustainability 
as a factor of responsibility (Corbett, 2009, Ferrer, 2008). Sustainability 

concepts are also helping companies to reduce risks by avoiding waste 
generation, improving energy efficiency, innovating in the creation of 

sustainable products and services, integrating economic, social and 
environmental objectives into their business strategies by upgrading the 

balance between these three dimensions (Gunasekaran and Spalanzani, 
2012).  

The management environmentally suitable of waste has been widely 
discussed throughout the world, which is seen as an element that has a 

direct influence on the environmental quality of the country, thus a great 

challenge for the pursuit of sustainable development (Bhander et al., 2010, 
Chen et al., 2014). 

Waste production is an inevitable consequence of population growth, 
economic growth, rapid urbanization and the emergence of human living 

standards. The composition of these wastes is becoming increasingly 
complex, forcing cities to develop methods to organize and provide citizens 

with a kind of protection against their waste, increasing collection efficiency 
and improving treatment methods, factors such as local characteristics, 

training, cost and availability of appropriate local and technological work 
should be considered (Campos, 2014, Chen et al., 2014). 

The approach to waste management is based on a holistic perspective, 
where decision-making strategies need to consider environmental reflexes, 

introducing appropriate constraints to the decision model, observing and 
understanding the factors that have direct and indirect influence on 

performance actions. Therefore, the strategic orientation for the waste 
sector should be integrated with the issues of safety, cost, social and 

environmental aspects of sustainability in the management processes of 
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municipalities and companies (Del Borghi et. al., 2009, Den Boer et. al., 
2007, Kaplan and Norton, 2001).  

The main challenge is the integration of management, where, according to 
Campos (2014), this enables an increase in collection efficiency and 

improves waste treatment methods, allowing the identification of the 
appropriate options, considering their own specificities. 

To achieve the objectives of sustainable operations in waste management, 
it is important to consider the new challenges of integrating sustainability 

issues with traditional areas of environmental concern. These links between 

operations performance and environmental practices enable solutions that 
go beyond traditional trade-offs, must take into account aspects of 

flexibility, reliability, cost reduction and quality service (Gunasekaran and 
Spalanzani, 2012, Kleindorfer et. al., 2005). 

For Veleva and Ellenbecker (2001), relevance in the use of indicators 
provides information on physical, social and economic environment issues, 

allowing for an analysis of trends and cause and effect relationships, which 
are a step beyond primary data, generating a basis for the information 

needed for practical use. From the point of view of sustainability, according 
to Gunasekaran and Spalanzani (2012) and Gheewala (2009), economic 

and social impacts are also essential for decision making measures of 
performance through metrics enable broader view in the search for decision 

alternatives. Thus, indicators can act as benchmarks for comparisons and 
can also be used to define evolutionary paths in waste management. 

The literature suggests that performance management indicators should be 

focused on a compliance and control approach to include performance 
improvements. In this sense, strategic planning of public management 

needs to have an alignment between top and operations management, in 
order to contemplate better policies and practices in the public sector ( 

Hazlett et. al., 2012, Boland and Fowler, 2000). 
Waste management in the public sector is a paradigmatic example of how 

planning should also reflect social, environmental and financial 
sustainability concerns.  Complex management requirements are best 

addressed if supported by tools that aim to assess overall system 
performance. 

With presenting of indicators for solid waste management, it is possible to 
make a comparison between the indicators extracted from the literature, as 

presented in Table 1(Rodrigues;et. al., 2017). 
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Table 1. Indicators extracted from the literature and their 
representativeness in the references.  
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Larran et al. (2014) x x x                    

Del Borghi et al. (2009) x x  x x x  x x              

Riddell et al. (2009)  x        x             

Hazlett et al. (2012)    x   x    x            

Ramos et al. (2007) x x          x x      x    

Mendes et al. (2013)  x x  x    x x  x  x x x x x     

Chen; Lo (2016)    x                   

Lundberg et al. (2009)  x   x       x       x    

Ryan-Fogarty et al. (2015)     x      x x  x         

Mendes et al. (2012)   x  x    x   x  x x x x   x   

Wilson et al. (2015)     x         x       x x 

Federico et al. (2009)  x x  x  x x   x    x     x x x 

Guimarães et al. (2010) x x     x    x    x      x  

Source: Elaborated by the authors. 

 

Table 1 shows the representativeness of the indicators, which can be framed 
in quantitative and qualitative metrics, which address fundamental issues, 

making it possible to identify the overall performance of sustainability in 
waste management (Veleva et al., 2001). 

Through performance indicators, several types of systems are monitored, 

including waste management services, identifying critical factors in a 
punctual way, enabling decision-makers to better evaluate and define 

improvement actions (Mendes et al., 2013).  
The adoption of tools to support public management are models that 

provide a significant alignment between activities and operations, 
highlighting the strategic priorities focused on results for the citizen/client 

and in monitoring and assessing service performance and operations control 
(Shekdar, 2009; Mendes et al., 2012).  

For Usapein and Chavalparit (2015), in terms of solid waste, the indicators 
have been used for assessing  management strategies. In addition to 

providing a comparison between different approaches, according to Wilson 
et al. (2015), its established a benchmarking policy.  An important principle 

in the development of benchmarks is that they should also reflect the soft 
issue, inherent in the more qualitative and difficult to measure aspects of 

governance. Thus, the indicators of a waste management system can be 
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assessed considering multicriteria (Wilson et al., 2015, Simpson and Gupt, 
2010, Rodic et al., 2008).  

This approach allows demand contributions from stakeholders on each of 
the studied criteria that forms the performance indicators. 

 
4. Assessment model development 

To propose a model for assessing operations’ sustainability performance  of 
waste management, in a city in the Southwest of Parana, Brazil, it is 

developed an application based on the Multicriteria Decision Aid – 

Constructivist - MCDA-C (Ensslin et. al., 2013). 
The model initial stage seeks to structure the concerns and objectives 

inherent to the studied problem and context. For this, the decision-makers 
are involved, where through open interviews the objectives to be achieved 

are defined, assigning conceptual alternatives to solve the problem (Ensslin 
et. al., 2013b).  

After guiding concepts and requirements elaboration, they are distributed 
in categories that represent the dimensions of interest in order to 

hierarchize them. This process allows the formation of conceptual maps, 
which seeks to explain the model structure, which makes it possible to 

establish the relations of influence between the concepts (Carpes et al., 
2006). 

The global structure of the developed waste management is represented by 
three maps characterizing the Economic, Social and Environmental concern 

dimensions. The dimensions of major concerns were defined taking into 

account the information captured in measures such as the triple bottom line 
(Kleindorfer et. al., 2005).  

From the creation of the maps, as Figures 2, 3 and 4 represent a cut of the 
environmental, social and economic dimensions.  
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Figure 1. Presentation of the conceptual map representing the 
environmental dimension of the proposed model 

 

 

Source: Elaborated by the authors. 

Figure 2. Presentation of the conceptual map representing the economic 
dimension of the proposed model 

 

Source: Elaborated by the authors. 
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Figure 3. Presentation of the conceptual map representing the social 
dimension of the proposed model 

 

Source: Elaborated by the authors. 

Figure 1, 2 and 3 identifies the structure of the model, hierarchy and 

categorization of the dimensions of concern. In a complementary way, the 
already consolidated indicators of the literature are incorporated, as well as 

indicators of relevance identified by specialists who have analyzed the 
concerns of the studied problem and context. Based on the indicators 

formulated, it is suggested a model to assess the performance of waste 
management under the responsibility of a city in the Southwest region of 

Parana state, Brazil. This procedure is an adaptation to the methodology 
adopted, seeking to develop a more robust and conceptually based model. 

The definition of the main dimensions is established taking into account the 
concerns considering the triple bottom line, composed by economic, social 

and environmental dimensions, and its application in operations 
management domain (Kleindorfer et. al., 2005). For the secondary 

dimensions, the following quantitative indicators values were defined: 

Budget, 03 (three); Investment, 03 (three); Costs, 04 (four); Assistance to 
the Population, 06 (six); Social Interest, 05 (five); Selective Collection, 03 

(three); Reflections on Activity, 04 (four); Waste Treatment, 05 (five). 
Table 2 shows the categorization of the indicators, according to the origin 

and representativeness in the context. 
 

Table2. Representation of the indicators extracted from the literature, 
experts and the context 
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Indicators/Source of Indicators Literature Experts Context 

Economic    

 Ensure budget control   x 

Targeting budgetary resources for maintenance   x 

Fundraising for operational requirements   x 

Ensuring excellence in fleet conditions   x 

Invest in Innovation to facilitate the process   x 

Make collectors vehicle management x   

Have cost control by area   x 

Identify job demands x   

Meet operational procedures  x  

Seek action for community cooperation  x  

Social    

 Number of employees adequate on demand   x 

Meet the entire collection area   x 

Adequate collection schedule   x 

Quantitative of equipment adapted to the 

demand 

  x 

Control the practical performance of waste 

collection 

 x  

Follow the collection schedule  x  

Ensuring worker safety x   

Promote the valorization and social integration of 

workers 

x   

Identify the degree of satisfaction in the user's 

service 

x   

Invest in qualification and training of workers x x x 

Promote social inclusion in a shared way  x  

Environmental    

 Identify waste demand from non-residential 

locations 

  x 

Environmental Awareness and Education 

Campaigns 

x x x 

Potentialize actions for reverse logistics x x x 

Identify the lifespan of the landfill x x x 

Identify the Carbon footprint  x x  

Consider the economic and environmental impact 

of transport 

x x x 

Consider the energy consumption in the process x   

Energy self-sufficiency x   

Explore waste potential x   

Control the treatment capacity  x   

Adopt solutions for waste use x x x 

Recovery of collected material   x 

Source: Elaborated by the authors. 

 

In the proposed model the convergent points of concern are identified, 
which demonstrates the compatibility of the information in the construction 

of a reference model that bases the decision-making. 
Subsequently the indicators are submitted to a reference anchorage, 

demonstrating if the action is at a compromising or at excellence level 
(Moraes et al., 2010). In order to establish the cardinal measurement 
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scales, the software MACBETH SCORES– Measuring Attractiveness by a 
Categorical Based Evaluation Technique is used (Bana e Costa, 2001). 

The use of the MACBETH method allows the decision maker to express the 
attractiveness difference between two potential alternatives X and Y, where 

X is more attractive than Y, based on an ordinal scale composed of seven 
proposed semantic categories for each descriptor interval Bana E Costa et 

al. (1999). These judgments generate a scale of scores defining the weights 
for each criterion. The levels of attractiveness considered are: null, very 

weak, weak, moderate, strong, very strong and extreme. 

Based on the decision-maker's responses, the Judgment Matrix is 
constructed, where by pairs of decision maker’s judgments, these values 

serve as inputs for the software to determine the value function, where the 
"Good" level anchored at 100 points and the "Neutral" level in 0, having the 

same degree of attractiveness for all the criteria Ensslin et al. (2010). With 
these established dimensions, the general equation of the model can be 

constructed, which is the sum of partial values of the various criteria, 
weighted by the equivalence rates established in the model Molin; Dutra 

(2013). According to Dutra, (2013) the global performance can be 
represented by the additive aggregation model (compensatory model), as 

proposed by Equation 1: 
𝑉(𝑎) =  𝑊1(𝑎) ∗ 𝑉1(𝑎) + 𝑊2(𝑎) ∗ 𝑉1(𝑎) + ⋯ 𝑊𝑛(𝑎) ∗ 𝑉𝑛(𝑎) (1) 

 

Where: V (a) = global value of the potential action "a"; 
V1 (a), V2 (a), ..., Vn (a) = partial value of criteria 1, 2, 3, ..., n, of potential 

action "a"; 
W1, W2, W3, ..., Wn = substitution rates for criteria 1, 2, 3, ..., n; 

n = number of criteria used in the model. 
This equation presents the weighted sum of the partial values obtained by 

a certain action "a" in the various criteria, being the weighting done by the 
substitution rates of each criterion, being able to find the overall 

performance of the study, as shown in Figure 4. 
 

Fig. 4 Current performance profile of solid waste management (PWM) of a 
city in the Southwest of PR/Brazil 
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DGR=(0.35*((0.35*13)+(0.45*33)+(0.20*8))+0.25*((0.65*53)+(0.35*32))+0.4*((0.2

8*-56)+(0.32*72)+(0.4*55))) DGR=30.50  

Source: Elaborated by the authors. 

 

It is observed in Figure 4 that the performance assessment model 
representation presents itself like a global performance within a competitive 

level. The model clearly shows the strengths and compromising points, 
which allows the decision maker to adopt punctual improvement strategies. 

The results show a global performance of 30.50 points, this status quo 

represents the institution has competitiveness potential within the scale of 
0 to 100 points.  

This assessment demonstrates that the city has adopted strategic measures 
that meet the guidelines of sustainability. With emphasis on the 

commitment to attend the population with excellence, the investments and 
the use of technologies in the waste processes of treatment and collection 

giving greater relevance to the performance related to the environmental 
impact of the activity. With regard to the fragmented analysis of each 

dimension presented in the Figure 2, it is possible to note there is a lack of 
strategic planning that seeks the integration and alignment of sustainability 

actions that involve the municipal executive administration at the 
management level and the waste operations model. This justifies the lower 

performance in the budget and cost aspects, and consequently the low 
results in the actions of selective waste collection.  

This diagnosis represents the fulfillment of the specific objectives of the 

research, which with the use of the MCDA-C methodology, the indicators of 
relevance of the literature and specialist are identified, also contemplating 

the specifics inherent to the context. 
 

5. Conclusion 
The research shows the sustainability performance involved in municipal 

waste management operations, presents a market-level performance, with 
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a great potential for improvements to be implemented. It also looks for 
constructing a balance among the assessment dimensions, which can be 

considered as a factor of meeting to sustainable management. Finally, it is 
considered the work reached its objective, since it presented a systematic 

evaluation of the entire process of solid waste management, providing a 
structured model to support the decision making, giving the decision maker 

conditions regarding planning and interventions for correcting operational 
activities. As a theoretical contribution, the performance indicators 

presented in the model add a greater foundation when incorporating the 

specific characteristics of the context, before the improvement and 
integration with the indicators already consolidated in the literature. 

As future research, taking into account the researchers' view on a wide and 
well-founded diagnosis of sustainability actions in waste management 

operations, as well as the glimpse of the benefits that these actions can 
provide to the context, it is suggested the replication of this research in a 

set of cities of a micro-region, identifying through a process of 
benchmarking the performance among cities for testing and refining the 

process, as content may vary according contingencies of each different 
studied city. 
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Resumo 

A necessidade de uma melhor forma de gestão envolvendo resíduos municipais, bem como as 

preocupações pelas administrações publicas quando tratar de sustentabilidade traz a tona a 

importância de se ter um modelo o qual propõe-se a avaliar a gestão indicando problemas e 

incorporando melhorias. Este artigo discute o conceito de gerenciamento municipal de resíduos 

centrando-se no refino de um modelo de avaliação, apoiando a tomada de decisão adequada de 

cada administração no planejamento de sistemas de gestão de resíduos urbanos, permitindo sua 

aplicação a diferentes cenários. A metodologia aplicada no processo de avaliação desempenho 

e o refino dos critérios por especialistas da área são apresentados, assim como os procedimentos 

na avaliação de cada um dos três pilares de sustentabilidade quando propostos em outros 

contextos. Como resultado, o processo permitiu criar para cada prefeitura avaliada um modelo 

específico, identificando as preocupações encontradas, possibilitando ao gestor agir 

pontualmente em ações especificas, realizando o acompanhamento de seu desempenho no 

processo como um todo. 
 

 

Palavras Chave: Painel de especialistas, Perfil de desempenho; MCDA-C; Prefeitura 

Municipal 

 

Abstract 

 

The need for a better management of municipal waste, as well as the concerns of public 

administrations when sustainability is looked after, bringing out the importance of having a 

model which proposes to evaluate management indicating problems and incorporating 

improvements. This paper discusses the concept of municipal waste management focusing on 

the refining of an evaluation model, supporting the proper decision-making of each 

administration in the planning of urban waste management systems, allowing its application to 

different scenarios. The methodology applied in the performance evaluation process and the 

refinement of the criteria by specialists of the area are presented, as well as the procedures in 

the evaluation of each of the three sustainability pillars when proposed in other contexts. As a 

result, the process allowed to create for each city hall a specific model, identifying the concerns 

found, allowing the manager to act on specific actions, monitoring their performance in the 

process as a whole. 

 

Keywords: Experts panel, Performance profile; MCDA-C; City Hall 
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1. Introdução 

 

Os avanços tecnológicos, os crescimentos urbanos, junto com aumento populacional vêm 

sendo acompanhados por alterações no estilo de vida e nos modos de produção e consumo da 

população. Como consequência disso, ocorre um aumento na produção de resíduos sólidos, 

tanto em quantidade como em diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos 

(GOUVEIA, 2012). 

Sob o ponto de vista ambiental e social, o desenvolvimento econômico baseado no incentivo 

ao consumo, tem se mostrado insustentável, pois apresenta como resultado maior geração de 

resíduos e consequente exaustão de recursos naturais, aumento na concentração de gases do 

efeito estufa e degradação ambiental. Portanto, esgotar todas as formas de utilização de um bem 

ou produto, antes de descartá-lo como resíduo, faz parte das boas práticas ambientais que visam 

o desenvolvimento sustentável (DIAS 2008). 

No Brasil, diariamente, são coletadas entre 180 e 250 mil toneladas de resíduos sólidos 

urbanos, sendo gerado aproximadamente 1,1kg/hab. Esses valores podem variar devido a 

diferentes e falhas metodologias empregadas nos levantamentos realizados, e às dificuldades 

inerentes a essa avaliação (DRSU, 2012). 

O mau gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos gera diretamente impactos importantes, 

tanto ambientais quanto na saúde da população. Considerando-se a tendência de crescimento, 

os resíduos sólidos destacam-se como um grave problema ambiental contemporâneo. Nesse 

contexto, busca-se contribuir para a reflexão sobre o impacto da gestão adequada dos resíduos 

sólidos no meio ambiente, bem como discutir caminhos para o enfrentamento dessa questão, 

privilegiando ao mesmo tempo a inclusão social (GOUVEIA, 2012). 

Os resíduos, quando gerenciados inadequadamente, oferecem risco potencial ao ambiente e 

à vida de forma geral. Esse aspecto, aliado ao grande volume de resíduos que é gerado 

diariamente por estabelecimentos diversos, constitui objeto de preocupação para prefeituras, 

técnicos e pesquisadores da área (VENTURA, 2007)  

Um bom gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos se faz importante politicamente, onde 

o poder público, além de gerenciar adequadamente os próprios resíduos gerados por suas 

atividades, deve disciplinar o fluxo dos resíduos no município, tendo na sustentabilidade urbana 

um conjunto de prioridades, como a melhoria das condições ambientais, a prevenção da sua 

degradação, uma avaliação de desempenho clara e eficiente permitindo uma melhor visão da 

gestão perante a sociedade (JACOBI; BESEN, 2011) 



113  

  

A gestão dos vários tipos de resíduos tem responsabilidades definidas em legislações 

específicas e implica sistemas diferenciados de coleta, tratamento e disposição final (JACOBI; 

BESEN, 2006).  

O manejo dos resíduos depende do desenvolvimento de áreas urbanas, da disposição dos 

recursos humanos, financeiros e de políticas públicas que tornem as atividades deste setor 

viáveis. Dessa forma, uma política de gestão de resíduos só pode ser considerada eficaz quando 

os resíduos são geridos de forma consistente contemplando ações que minimizem o uso dos 

recursos da natureza e a não geração dos resíduos (AGAMUTHU et al. 2009). 

Investir em serviços públicos com tecnologias apropriadas não é suficiente, mas é 

necessário dotar os gestores de canais e ferramentas que tragam novas práticas e posturas, 

criando, dessa forma, uma nova cultura para o gerenciamento desses serviços. No caso de 

processos decisórios, constante atenção e conhecimento das condições sob as quais a convicção 

aparece podem auxiliar a tomada de decisões sem distorções ou com efeitos negativos 

minimizados (MARCHI 2015). 

Decisão é entendida, segundo Saboya, (2013), como um processo no qual, a partir da 

consideração e reflexão sobre uma determinada situação problemática, bem como as possíveis 

alternativas para sua resolução, uma conclusão é alcançada com relação a qual curso de ação 

deve ser seguido. 

O desenvolvimento de modelos sustentáveis que considerem desde o momento da geração 

dos resíduos, a maximização de seu reaproveitamento e reciclagem, até o processo de 

tratamento e disposição final, ou seja, a gestão integrada e sustentável de Resíduos Sólidos 

Urbanos pode ser a solução para os problemas enfrentados pelos gestores (SANTIAGO; DIAS, 

2012)  

Para que a gestão seja avaliada, a inclusão de indicadores de sustentabilidade torna-se 

instrumentos importantes para que os gestores públicos avaliem e monitorem a sustentabilidade 

ambiental e planejem estratégias que favoreçam a melhoria na qualidade de vida da população. 

(SANTIAGO; DIAS, 2012) 

Os indicadores de desempenho nos resíduos sólidos urbanos refletem, de forma isolada 

ou combinada entre si, as condições de funcionamento dos sistemas em análise, auxiliando os 

gestores, ao fornecer um panorama sobre a situação dos procedimentos e prática adotados 

(SIMÕES, 2009), simplificando o processo de comunicação e trazendo uma melhor 

compreensão da situação investigada, permitindo prover de ações de forma a alcançar os 

objetivos planejados (VENTURA et al., 2010). 
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Para que se estabeleça um modelo de avaliação com relevância é necessário que os 

indicadores sejam caracterizados e passem por um processo de refinamento, de forma a 

construí-los e testá-los em cenários com diferentes avaliações de desempenho (KHALIL; 

NIZAM; et al., 2015).  

Tendo este parâmetro como premissa, a pesquisa objetiva realizar uma análise sobre os 

indicadores e critérios de desempenho estabelecidos, de forma a fortalecer e refinar o modelo 

estruturado de avaliação de desempenho na gestão municipal de resíduos.  

Utilizou-se como ferramentas de apoio a técnica Painel de Especialistas como forma de 

avaliação por meio de um grupo de profissionais envolvidos na área, juntamente com uma 

adaptação a metodologia multicritério de apoio a decisão construtivista – MCDA-C - para 

verificar a importância e determinação do modelo nos casos estudados. 

Foi com base nesse cenário que surgiu as seguintes questões da pesquisa: Quais critérios 

e qual a importância desses critérios (pesos) para a determinação do modelo no processo de 

avaliação de desempenho na gestão municipal de resíduos? 

A abordagem metodológica adotada neste trabalho consolida aquela já utilizada para o 

desenvolvimento do modelo, a qual pretende aumentar a precisão dos dados coletados e 

cientificamente projetados. Os dados mais relevantes são sintetizados e comentados com o 

intuito de permitir uma rápida visão da situação da gestão de resíduos. E por fim recomendações 

são sugeridas acerca dos dados constantes do panorama levantado sobre o contexto geral da 

gestão dos resíduos sólidos.  

 

Tratamento das Informações 

 

Na pesquisa realizada, as informações coletadas são tabuladas em planilhas juntamente 

com as respectivas variáveis consideradas relevantes para representar a situação atual da gestão 

municipal dos resíduos sólidos. Após tabuladas, as informações foram submetidas a um 

processo de análise de consistência que, quando não sanada, levou à exclusão daquelas que 

apresentaram desvios considerados fora do intervalo adotado como padrão para cada variável.  

As tabelas oriundas do tratamento das informações utilizadas para dar suporte às 

projeções de resíduos sólidos urbanos, segundo a metodologia são apresentada no capítulo 2. A 

partir do tratamento dado às informações foram geradas tabelas estruturadas para os critérios 

que o compõem. As informações coletadas e tratadas, conforme descrito, foram relacionadas à 

população total e transformadas em indicadores; 
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2 Metodologia  

 

O processo de avaliação de desempenho permite a geração do conhecimento para que a 

tomada de decisão seja realizada de forma coerente com os valores e preferências dos gestores, 

os quais podem a qualquer momento alterar essa situação, os quais são denominados decisores 

(ENSSLIN,  2011). 

Para esta pesquisa, utilizou-se uma adaptação da Metodologia Multicritério de Apoio à 

Decisão Construtivista (MCDA-C), a qual permite avaliar os aspectos de identificação, 

mensuração, integração dos critérios e geração de ações de aperfeiçoamento na gestão 

(BORTOLUZZI et al., 2011). 

Essa metodologia avalia um modelo por meio de seus indicadores de desempenho, 

identificando o grau de significância que cada indicador tem para o alcance dos objetivos 

gerando conhecimento aos gestores (BORTOLUZZI et al., 2011), e por fim, ter o desempenho 

agregado com cada proposta de ação (COSTA et al., 2008). 

Esse tipo de avaliação permite ao decisor alterar a tomada de decisão de acordo com a 

geração do conhecimento e coerência com seus valores e preferências (ENSSLIN, 2011), 

dando-lhe a capacidade de lidar com a estruturação de contextos decisórios complexos, de 

forma a apoiar o gestor na escolha da melhor alternativa de solução a partir de um conjunto de 

critérios informados (DUTRA, 2013).  

Para aumentar a confiabilidade da pesquisa utilizou-se a Técnica de Painel de 

Especialistas com o objetivo de obter a opinião de profissionais da área por meio de entrevistas 

em múltiplos estágios com feedback de análise individual (MCMILLAN et al., 2016), 

destinando-se à dedução e refinamento de ideias de um grupo de pessoas especialistas ou 

indivíduos especialmente instruídos, obtendo o consenso sobre uma série de questionários, 

entremeados a retorno controlado das opiniões  (DALKEY, 1969). 

A técnica extrai o máximo de vantagens na seleção dos critérios e com o mínimo de 

inconvenientes, aproveitando a sinergia de debate do quadro de especialistas e eliminando as 

interações sociais indesejáveis que existem dentro de todo o grupo, (ROZADOS, 2015a) 

estabelecendo a ponderação dos critérios avaliados, identificando a importância entre os 

indicadores por meio de uma escala de valoração de cada critério escolhido (KHALIL; et al., 

2015). O uso desta técnica juntamente com o MCDA-C desenvolve uma análise de critérios 

inter-relacionando dimensões de preocupações quando se trata de gestão de resíduos, 

aumentando a relevância dos critérios ao ser avaliado por diferentes profissionais (SOUZA, 

2016).  
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A partir das bases metodológicas definidas, inicia-se a busca de dados definindo as 

etapas de pesquisa, sendo na primeira etapa o uso de dados utilizados no processo de 

determinação de modelo, já desenvolvido a partir de um estudo de caso em uma Prefeitura 

Municipal chamada aqui de “Prefeitura Piloto”, sendo composta por 33 indicadores originados 

do contexto e da literatura, distribuídos em três dimensões principais, as quais identificam os 

Pontos de Vista Fundamentais (PVF) de preocupações do contexto: (PVF) Econômico; (PVF) 

Social e (PVF) Ambiental.  Os Pontos de Vista Elementares (PVE) são subdimensões de nível 

tático são compostos dos conjuntos de critérios que representam o nível operacional da estrutura 

de avaliação. O Quadro 1 apresenta os pontos de vista fundamentais e Elementares do modelo 

aplicado a Prefeitura Piloto. 

  

Quadro 1. Critérios determinados para Prefeitura Piloto enviados aos especialistas. 
Critérios Prefeitura Piloto 

PVF - Econômico 

PVE 

34. Garantir o Controle do Orçamento  

35. Direcionar Recursos Orçamentários para Manutenção 

36. Arrecadação para as necessidades operacionais 

37. Garantir excelência das condições da frota 

38. Investir em Inovação para facilitar o processo 

39. Fazer a Gestão de veículos Coletores  

40. Ter o controle de custos por área 

41. Identificar as Demandas de trabalho  

42. Atender os procedimentos operacionais  

43. Buscar ações visando à cooperação da comunidade 

PVF - Social 

PVE 

44. Quantidade de pessoal adequado à demanda 

45. Atender toda área de coleta  

46. Cronograma de coleta adequado à emenda 

47. Quantitativo de equipamentos adequado à demanda 

48. Controlar o desempenho prático da coleta de resíduos 

49. Cumprir o cronograma de coleta   

50. Garantir a segurança dos trabalhadores  

51. Promover a valorização e inserção social dos trabalhadores 

52. Identificar o grau de satisfação no atendimento do usuário 

53. Investir em qualificação e treinamento dos trabalhadores 

54. Promover inserção social de forma compartilhada 

PVF - Ambiental 

PVE 

55. Identificar a demanda de resíduos de locais não residenciais 

56. Campanhas de conscientização e educação ambiental 

57. Potencializar ações visando logística reversa 

58. Identificar a vida útil do aterro   

59. Identificar a pegada de carbono  

60. Considerar o impacto econômico e ambiental do transporte 

61. Considerar o consumo de energia elétrica no processo 

62. Autossuficiência energética   

63. Explorar potencial dos resíduos   

64. Controlar a capacidade de tratamento  
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65. Adotar soluções para aproveitamento de resíduos 

66. Recuperação do material coletado  

Fonte: Adaptado de (FERNANDES et al., 2017) 

 

A segunda etapa busca pelo consenso na opinião dos especialistas aplicando a técnica 

Delphi com Painel de Especialista visando ratificar a importância dos critérios desenvolvidos 

nas fases anteriores, identificando novas tendências do contexto para um possível 

melhoramento do modelo.  

 

2.1 Classificação da Pesquisa 

 

Do ponto de vista da abordagem de tratamento dos dados do problema, esta pesquisa 

quando avaliada no julgamento dos aspectos representados pelas opiniões dos especialistas e 

informações obtidas na pesquisa a caracteriza como qualitativa, enquanto o tratamento dos 

dados numericamente proporciona a pesquisa uma abordagem quantitativa (RICHARDSON, 

2008). 

Com base nas informações e estudos realizados, interpretação e análise dos dados, o 

estudo caracteriza-se como descritivo, justificado pela análise crítica dos dados quando 

impactados diretamente em seus resultados (SOUZA, 2016). 

 

2.2 Aplicação Metodologia 

 

A partir do modelo piloto proposto desenvolvido no estudo em uma prefeitura 

municipal, os especialistas tiveram como base de refinamento os critérios apresentados nesse 

modelo.   

Os critérios enviados aos especialistas estavam em formato de tabelas onde são 

incorporados e classificados de acordo com as três dimensões fundamentais Econômico, Social 

e Ambiental. Essas dimensões são desmembradas em outros vários conceitos gerando os pontos 

de vista elementares, os quais são mensurados e serão analisados.   

 

2.3 Análise dos Critérios por Painel de Especialistas - Técnica Delphi e adaptação do 

MCDA-C 

 

Desenvolvida na década de 50, a Técnica Delphi é uma técnica de consenso tendo como 

objetivo a obtenção de opiniões de profissionais ou especialistas que quando entrevistados 
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forneçam feedback de análise individual para temas de seus conhecimentos (MCMILLAN et 

al., 2016). 

O método consiste em comparar informações, direcionando os julgamentos dos 

especialistas para um consenso sobre o estudo proposto, elaborando uma série de informações 

que levem a convergência de opiniões (DALKEY, 1969). 

Essa técnica quando aplicado a um contexto contendo indicadores que são fundamentais 

para a determinação de avaliação, permite aos especialistas compartilhar informações e   

potencializar a pesquisa nas opiniões de atores especializados com grande conhecimento no 

assunto (MINAYO, 2009).  

Esse conhecimento proporciona a identificação e a definição de critérios a serem 

avaliados, definindo a importância de cada indicador e sua respectiva escala, melhorando o 

entendimento e aplicabilidade do tema (KHALIL, et al., 2015). 

Buscando atender os critérios para a gestão de resíduos, o uso da adaptação da 

metodologia MCDA-C juntamente com a técnica Painel de Especialistas permite relacionar as 

dimensões de preocupação do tema, estabelecendo um modelo no qual é possível tomar 

decisões por meio dos interesses obtidos e avaliados por profissionais, obtendo um melhor 

rendimento quando aplicados ao contexto.   

Para a seleção e escolha dos especialistas, utilizou-se como base metodológica a 

acessibilidade aos profissionais, à formação e áreas de atuação no tema (SOUZA, 2016), 

conforme descrito no Quadro 2.  

 

 

Quadro 2 – Qualificação dos especialistas 

1ª Rodada de especialistas 

E1 

Possui graduação em engenharia civil pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com 

atuação em projetos em especial nas áreas de 

engenharia sanitária e ambiental. 

E2 

Possui graduação em engenharia de produção pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-

PR, com atuação em projetos, em especial nas áreas de 

engenharia sanitária e ambiental. 

E3 

Possui graduação em engenharia Civil pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná PUC/PR, Pós-

graduação em Gestão Ambiental pelo Instituto 

Martinus de Educação Superior – IMEC, Pós-

graduação em Engenharia Econômica pela Faculdade 

Católica de Administração e Economia – FAE/PR – 

Consultora em engenharia civil e engenharia 

econômica, com ênfase em saneamento e meio 

ambiente, e administradora de empresa de Consultoria 

e Projetos de Engenharia. 

2ª Rodada de especialistas E4 

Possui graduação em Curso Superior em Tecnologia 

Rural e Ciências Contábeis/ Econômicas de Palmas; 

Mestrado em Engenharia de Produção pela 
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Universidade Federal de Santa Catarina. Chefe de 

Políticas Ambientais de Prefeitura Municipal, 

Professor Universitário. 

E5 

Possui graduação em engenharia Química pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

UNIOESTE, Consultor em engenharia Química com 

ênfase em saneamento, aterros e meio ambiente 

E6 

Possui graduação em engenharia Química pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

UNIOESTE, Consultora em engenharia Química com 

ênfase em saneamento, aterros e meio ambiente; 

Secretário de meio ambiente em Prefeitura Municipal 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Iniciou-se o processo com o contato pessoal e por telefone com seis profissionais, 

enviando um convite formal, expondo o objetivo do trabalho e disponibilidade para auxílio na 

pesquisa.   

 

2.4 Estratégia de pesquisa. 

 

De forma a definir a seleção dos critérios na primeira rodada de especialistas aplicou-se 

a planilha de indicadores a serem avaliados aos três primeiros especialistas, os quais fazem 

parte de uma empresa independente, com mais de 25 anos de mercado realizando atividades de 

consultoria, gerenciamento e elaboração de projetos nas áreas de engenharia civil, elétrica e 

ambiental. Sua administração é voltada para a otimização dos recursos humanos, a empresa 

consegue atuar com elevado grau de agilidade, além de prestar serviços a preços competitivos.  

Atua, também, em parceria com empresas que exercem atividades complementares, de 

reconhecida capacitação profissional no mercado, objetivando um melhor aproveitamento 

inicial na seleção dos critérios. Os especialistas foram responsáveis pelo julgamento da 

importância de cada critério, estabelecendo a relevância de acordo com seus conhecimentos, 

porém sem divulgação da identificação dos participantes (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). 

A segunda rodada contou com o envio da nova planilha a um grupo de mais 03 

especialistas, profissionais liberais com ampla experiência em consultorias na área de gestão 

municipal de resíduos, seguindo os critérios e procedimentos de avaliação já apresentados na 

primeira rodada. 

A avaliação incluía o grau de importância atribuído a cada indicador, de forma a 

identificar a sua relevância quando avaliado em relação ao desempenho da gestão municipal de 

resíduos, buscando identificar qual grau esses indicadores impactavam na gestão. De forma a 

padronizar a avaliação, utilizou-se um escala Likert, com 5 pontos onde, 1 – sem importância 
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alguma ou nulo; 2 – pouco importante; 3 – importância média; 4 – importante; 5 – muito 

importante (GARCIA et al. 2012a). 

Ao final do questionário, os resultados foram analisados verificando o nível de consenso 

dos painelistas. Os critérios que não obtiveram o nível de consenso proposto (NC≥50%), foram 

excluídos da relação, assim como as novas sugestões e novos critérios, incorporaram-se a 

planilha, sendo utilizada para avaliação na próxima rodada de especialistas, a fim de dar maior 

coerência ao processo apresentado.  

Esse processo permite traçar uma tendência dos resultados, verificando se há  

necessidade de uma nova etapa ou se já é suficiente para a avaliação, justificando o que diz 

Wright, et. al (2000) que o processo deve ser repetido até que exista divergência entre as 

respostas dos especialistas, encerrando quando chega a um nível satisfatório de entendimento. 

O uso dessa metodologia trouxe aos especialistas, por meio de sua opinião, a 

possibilidade de contribuição no uso dos critérios e também na forma de classificação dos 

indicadores, baseados em seus conhecimentos técnicos e de vivência na área (WRIGHT; 

GIOVINAZZO 2000). 

A segunda parte desse estudo foi a aplicação do modelo, refinado pelos especialistas, 

onde pretendeu-se investigar e avaliar a eficiência e utilidade dos critérios adotados quando 

colocados em prática na gestão de resíduos em 03 municípios da região sudoeste do Paraná. O 

estudo englobou as entidades gestoras do setor que envolvem, sobretudo, as secretárias de meio 

ambiente, abrangendo a totalidade da população dos municípios. O ano de análise foi 2017 

tendo-se, no entanto, sempre comparado a informação considerada relativa ao ano de 2016, para 

verificar a existência de eventuais incongruências.  

A informação recolhida e utilizada, neste trabalho, foi em sua maior parte fornecida 

pelas entidades gestoras. Todavia, face a algumas dificuldades de coleta de informação, houve, 

em alguns casos, necessidade de recorrer a algumas simplificações, designadamente quando 

existiam diferentes atividades disponibilizadas pelas entidades. Por fim, foi possível cruzar 

informação dos documentos requeridos e, por conseguinte, realizar um comparativo entre as 

gestões avaliadas. 
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3. Resultados 

 

3.1 Painel de Especialistas 

 

A partir do uso dos especialistas as rodadas foram avaliadas e os resultados foram 

tratados estatisticamente. (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000).  

A primeira rodada de especialistas foi enviado a planilha com os 33 critérios 

desenvolvidos por (FERNANDES et al., 2017), obtendo uma taxa de retorno de 100%, 

iniciando em 01 de agosto de 2017 e encerrando em 15 de agosto de 2017. 

Nesta primeira rodada, foram excluídos quatro critérios pois obtiveram consenso abaixo de 

50%, sendo eles na Família de Ponto de Vista FPV Econômico os critérios: gestão de veículos 

coletores, quantidade de pessoal adequado à demanda, na FPV Social os critérios: atender toda 

área de coleta e quantitativo de equipamentos adequado à demanda.  Foi adicionado outros três 

critérios a nova planilha, na FPV Social o critério: garantir a exequilidade das atividades 

propostas para cada funcionário e o critério controlar o atendimento da coleta de resíduos 

recicláveis e na FPV Ambiental o critério: explorar o potencial da compostagem. 

A segunda rodada contou com o envio da nova planilha, agora com 32 critérios a um 

grupo de mais 03 especialistas, seguindo os critérios e procedimentos de avaliação já 

apresentados na primeira rodada. Foram incorporados melhorias sugeridas na primeira rodada, 

principalmente relacionado a apresentação dos critérios. 

Essa nova etapa obteve uma taxa de retorno de 100%, iniciando em 22 de agosto de 2017 e 

encerrando em 31 de agosto de 2017. 

Nessa segunda rodada não foi gerado mais informações, não sendo mais necessária a 

adoção da terceira rodada, pois notou-se que o comportamento dos dados seguem as mesmas 

tendências expostas, não tendo variação na avaliação dos indicadores (GARCIA;et. al., 2012). 

Ao final, montou-se uma lista de critérios, agora reavaliados e relocados em dimensões 

macro de estudos, representando o consenso com as opiniões de cada especialista, surgindo 

como os principais resultados da aplicação, refinamento e ajustes os critérios referentes a 

avaliação de desempenho em gestão municipal de resíduos conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3. Critérios selecionados pelo refinamento do painel de especialistas. 

Indicadores Econômicos 

33. Garantir o controle do orçamento  

34. Direcionar recursos orçamentários para manutenção dos equipamentos 

35. Garantir a adequada disposição final dos resíduos 
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36. Garantir excelência das condições da frota 

37. Investir em inovação  

38. Ter o controle de custos por área 

39. Identificar as novas demandas de trabalho  

40. Buscar ações visando à cooperação da comunidade 

Indicadores Sociais 

41. Garantir a exeqüilidade das atividades propostas para cada funcionário 

42. Atender os procedimentos operacionais  

43. Garantir a saúde dos funcionários 

44. Adequar o cronograma conforme a demanda 

45. Controlar o atendimento da coleta de resíduos comuns 

46. Controlar o atendimento da coleta de resíduos recicláveis 

47. Cumprir o cronograma de coleta   

48. Garantir a segurança dos trabalhadores  

49. Promover a valorização e inserção social dos trabalhadores 

50. Identificar o grau de satisfação no atendimento do usuário 

51. Investir em qualificação e treinamento dos trabalhadores 

52. Promover a inserção social e emancipação econômica das associações e cooperativas de 

catadores 

Indicadores Ambientais 

53. Identificar a demanda de resíduos de locais não residenciais 

54. Promover campanhas de conscientização e educação ambiental 

55. Potencializar as ações que visam a logística reversa 

56. Identificar a pegada de carbono  

57. Considerar o impacto econômico e ambiental do transporte 

58. Considerar o consumo de energia elétrica no processo de tratamento 

59. Explorar o potencial energético dos resíduos   

60. Autossuficiência energética   

61. Identificar a vida útil do aterro   

62. Adotar soluções para aproveitamento de resíduos 

63. Recuperar o material coletado  

64. Explorar o potencial da compostagem 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As figuras 1, 2 e 3 apresentam um comparativo entre as rodadas de especialistas, bem 

como as relevâncias de cada critério quando comparados entre eles. 
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Figura 1. Comparativo da relevância dos indicadores da Família de Ponto de Vista (FPV) 

econômicos quando comparado entre as rodadas dos especialistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Percebe-se que houve uma proximidade entre as opiniões dos especialistas tendo uma 

relevância maior no critério “Direcionar recurso orçamentários para manutenção dos 

equipamentos”. Já o controle de orçamentos e investir em inovação obtiveram o mesmo grau 

de importância entre os profissionais, o que demonstra a preocupação em estar sempre buscando 

melhorias levando-se em conta o custo da gestão. 
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Figura 2. Comparativo da relevância dos indicadores da Família de Ponto de Vista (FPV) 

sociais quando comparado entre as rodadas dos especialistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 2 quando comparado com as demais preocupações foi a que obteve uma maior 

discrepância entre os profissionais, demonstrando que por mais importante e indispensável que 

é a preocupação social, não se têm os mesmos interesses nem a mesma ideia do que e como se 

avaliar, tendo interesses estratégicos um pouco diferentes, obtendo uma visão geral de consenso 

social acima de 50%.  

 

Figura 3. Comparativo da relevância dos indicadores da Família de Ponto de Vista (FPV) 

ambientais quando comparado entre as rodadas dos especialistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para o panorama ambiental, representado pela Figura 3, percebe-se que houve em 

grande parte das avaliações um consenso entre os profissionais, tendo destaque para o 

investimento em inovação que foi considerado muito importante permanecendo no topo dos 

critérios. 

Quando considerado as notas aplicadas pelos especialistas a cada critério aplicando a 

mediana, identificou-se que 16% dos critérios avaliados obtiveram nota 5 e 75% se apresentam 

com nota 4, demonstrando que mais de 90% dos critérios que compõe o modelo de avaliação 

são considerados, na visão dos especialistas, importantes e muito importantes, para avaliar o 

desempenho da gestão municipal de resíduos sólidos. 

 Os resultados podem ser utilizados para definir o comportamento no uso dos 

critérios tanto estratégicos, como operacionais da avaliação de desempenho, podendo alterar 

suas percepções quando no gerenciamento de suas operações (BOURNE et al., 2010). 

 

3.2 Estudos de Caso 

  

Com os critérios definidos iniciou-se o processo na busca pela estruturação das 

preocupações e objetivos inerentes aos casos propostos, envolvendo os decisores dos contextos 

selecionados, onde por meio de entrevistas abertas definem-se as relações de causa e efeito, 

atribuindo alternativas conceituais para a resolução do problema (ENSSLIN; et al., 2013).  

Para essa etapa delimitou os locais de pesquisa em três prefeituras municipais 

localizadas no Sudoeste do Paraná. Essa escolha vai de encontro a proximidade entre o 

pesquisador e a prefeitura, acesso e disponibilidade das informações. 

A prefeitura estudada por (FERNANDES et al., 2017), aqui denominada “Prefeitura 

Piloto” serviu como guia para os demais estudos, haja vista, o processo para estruturação do 

modelo ter sido o mesmo em todos os contextos. As três prefeituras foram denominadas neste 

trabalho como “Prefeitura A”, “Prefeitura B” e “Prefeitura C”. 

O Quadro 04 apresenta a caracterização dos contextos estudados. 

 

 

Quadro 04. Apresentação das prefeituras estudadas. 

Unidade de estudo Localização 
Número de 

Habitantes 
Média Salarial 

Prefeitura Piloto Sudoeste do Paraná 80.710 2,5 salários 

Prefeitura A Sudoeste do Paraná 21.666 2,2 salários 

Prefeitura B Sudoeste do Paraná 39.856 2,3 salários 

Prefeitura C Sudoeste do Paraná 78.943 2,4 salários 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Iniciou-se a pesquisa com o objetivo de expandir o entendimento sobre o contexto, 

realizando entrevistas não estruturadas com os decisores, sendo representados pelos secretários 

de meio ambiente das Prefeituras A e B e pelo Secretário da Agricultura da Prefeitura C. 

Essas entrevistas possibilitaram a identificação dos Elementos Primários de Avaliação (EPA) 

que posteriormente realizou-se a comparação dos critérios já desenvolvidos e os novos critérios 

possa haver uma aplicação destes conceitos. 

Assim como na metodologia do estudo piloto, nestes novos casos utilizou-se do software 

software M-Macbeth, para definir as escalas cardinais e as taxas de equivalência entre as 

dimensões. 

Devido os contextos terem objetivos e especificidades semelhantes, porém 

características diferentes, alguns critérios foram suprimidos e outros foram sugeridos variando 

no número total de critérios para cada caso.  

 

Prefeitura A 

 

Após realizadas as análises dos conceitos surgidos nos contatos com o gestor da 

Prefeitura A, resultou em um modelo agora com 24 critérios, excluindo oito critérios que 

envolviam etapas que a prefeitura não executava e que não teve relevância no entendimento do 

gestor e incluiu-se outros dois novos conceitos ao modelo desta instituição sendo adicionado 

na FPV Ambiental - Promover consórcio intermunicipal de aterro e Índice de produtividade 

de cada gari coletor (kg/gari.dia) que realiza os serviços de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares; 

A Figura 4 apresenta a configuração atribuída a Prefeitura A considerando as dimensões 

e seus respectivos percentuais de importância segundo o julgamento dos decisores. 
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Figura 4. Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação da Prefeitura A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa nova configuração do modelo, representado pela Figura 5, demonstra as ações para 

avaliar a gestão de resíduos no contexto estudado, com suas pontuações pesos e perfis de 

desempenho global da instituição.   
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Figura 5. Perfil de desempenho atual da gestão de resíduos da Prefeitura A. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O desempenho global apresentou um resultado geral de 3,36 pontos, em uma escala 

onde 0 representa o nível “neutro” e 100 representa nível “bom”, percebendo que neste contexto 

mesmo estando em um nível competitivo, a gestão está num limiar de preocupação muito 

próximo a um estágio comprometedor, tendo destaque na FPV Social o PVE Melhorias, não 

existindo um programa efetivo de treinamentos e controle das inserções sociais aplicados ao 

contexto e da FPV Ambiental o PVE Reflexos da Atividade, a falta de controle nas relações 

de gases produzidos nos transportes dos resíduos e não ter aplicação direta nos estudos de 

logística reversa. 

Essa situação reforça os resultados de Saphores & Nixon (2014), que demonstram não 

ser apenas a educação ambiental o único fator para incrementar a taxa de reciclagem, visto que 

esta depende também de outros fatores subjetivos. 

 

Prefeitura B 

 

Para a prefeitura B os conceitos surgidos nos contatos com o gestor resultou em um 

modelo com 27 critérios, excluindo seis critérios que envolviam etapas que a prefeitura não 

considerava e que não teve relevância no entendimento do gestor e incluiu-se um novo conceito 

ao modelo desta instituição sendo adicionado na FPV Econômico - Renda média mensal dos 

catadores (obtida pelo repasse da Associação) (R$/mês). 
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A Figura 6 apresenta a configuração atribuída a Prefeitura B considerando as dimensões 

e seus respectivos percentuais de importância segundo o julgamento dos decisores. 

 

Figura 6. Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação da Prefeitura B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa nova configuração do modelo, representado pela Figura 7, demonstra as ações para 

avaliar a gestão de resíduos no contexto estudado, com suas pontuações pesos e perfis de 

desempenho global da instituição. 
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Figura 7. Perfil de desempenho atual da gestão de resíduos da Prefeitura B. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para esta prefeitura o desempenho global apresentou um resultado geral de -2,76 pontos, 

em uma escala onde abaixo do 0 nível “neutro” considera-se como nível “comprometedor”, 

sendo necessária medidas para que seu desempenho melhore e consiga atingir níveis melhores 

de avaliação. Destacou-se de forma negativa dentre os critério a FPV Ambiental, onde em 

todos os aspectos analisados as avaliações foram abaixo do esperado, não desenvolvendo ação 

estruturada sobre o consumo consciente, não desenvolvendo as etapas básicas ou com apenas 

previsão de execução, não tendo um valor efetivo de realizações.  

 

Prefeitura C 

 

Para a prefeitura C os conceitos surgidos nos contatos com o gestor resultou em um 

modelo com 32 critérios, excluindo dois critérios que não teve grande relevância no 

entendimento do gestor e percebeu-se a necessidade de inclusão de outros dois novos conceitos 

ao modelo desta instituição sendo adicionado no FPV Econômico Receita mensal conquistada 

pela Associação de Catadores, com a comercialização dos materiais (R$/mês); e na FPV Social 

-  Monitoramento das reclamações relativas às insatisfações relatadas pela população pelos 

serviços prestados pela municipalidade e as ações realizadas para saná-las.  

A Figura 8 apresenta a configuração atribuída a Prefeitura C considerando as dimensões 

e seus respectivos percentuais de importância segundo o julgamento dos decisores. 

 



131  

  

Figura 8. Estrutura global dos critérios que compõe o modelo de avaliação da Prefeitura C 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após realizadas as análises dos conceitos surgidos nos contatos com o gestor da 

Prefeitura C, resultou em um modelo agora com 32 critérios, excluindo dois critérios que não 

teve grande relevância segundo o gestor e percebeu-se a necessidade de inclusão de outros dois 

novos conceitos ao modelo desta instituição sendo adicionado no FPV Econômico - Receita 

mensal conquistada pela Associação de Catadores, com a comercialização dos materiais 

(R$/mês); e na FPV Social -  Monitoramento das reclamações relativas às insatisfações 

relatadas pela população pelos serviços prestados pela municipalidade e as ações realizadas 

para saná-las.  

Essa nova configuração do modelo, representado pela Figura 9, demonstra as ações para 

avaliar a gestão de resíduos no contexto estudado, com suas pontuações, pesos e perfis de 

desempenho global da instituição. 
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Figura 9. Perfil de desempenho atual da gestão de resíduos da Prefeitura C. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O desempenho global apresentou um resultado geral de 12,96 pontos, em uma escala 

onde 0 representa o nível “neutro” e 100 representa nível “bom”, percebendo que este contexto 

permanece em um nível competitivo, tendo a preocupação de melhorar quesitos que ficaram 

muito próximo a um estágio comprometedor, com certa preocupação na FPV Ambiental, 

justificado pela implantação de uma nova forma de gestão, existindo planejamento, mas, 

conforme Lakhan (2014) também há uma certa carência quando avaliado de forma efetiva, 

havendo índices de medição perdidos e outros ainda estão sendo implementados, tendo poucos 

dados e as informações que existem ainda estão incompletos.  

A gestão da coleta é um ponto forte, há pontos de coleta de recicláveis, mas não há 

nenhuma ação voltada à logística reversa, tendo neste tema um forte aliado a diminuição de 

gastos e melhoria dos ganhos para toda a cadeia.  

Uma orientação estratégica pode ser usada no setor dos resíduos levando em 

consideração a integração quantitativas relacionadas à segurança, custo e sociedade, tendo nas 

informações complementares aspectos ambientais envolvidos na sustentabilidade quando se 

trata de gestão dos resíduos. O valor global obtido nestes contextos servem apenas para se ter 

uma referência do resultado global da instituição quando avaliado por estes critérios, mas não 

serve como base de comparação entre as instituições, devido cada gestão ter objetivos e critérios 

específicos para sua administração. 
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4. Conclusão 

 

O processo de painel de especialistas, juntamente com o MCDA-C permitiu o 

levantamento de ideias sobre os indicadores e sobre as prioridades de ação na gestão municipal 

de resíduos, sendo que muitas limitações ou críticas de algum indicador deriva de sua utilização 

e/ou compreensão inadequada. As sugestões e reflexões obtida dos especialistas facilitaram a 

identificação da tendência dos indicadores. 

O trabalho foi fundamentado na lista de critérios e no processo de como gerar os pesos 

para avaliar esses critérios, os quais apresentaram elevada importância, demonstrando que o 

conjunto de indicadores propostos estavam bem alinhados ao que se propunha o modelo em 

testar a avaliação de desempenho na gestão municipal de resíduos.  

Utilizou-se uma abordagem contingencial para a escolha dos critérios verificando a 

relevância dos indicadores para uma certa realidade o que não garante a efetiva 

operacionalidade desse indicador para em outros contextos.  

A identificação dessa operacionalização permitiu a representação das principais 

dimensões envolvidas nas operações sustentáveis, tendo em cada contexto a determinação de 

pesos que o gestor considera relevante, ajustando o processo ao seu dia a dia, permitindo ao 

gestor identificar pontualmente pontos críticos de sua administração.  

Esse processo não possibilitou a comparação global entre os contextos estudados, 

devido os critérios serem gerados em cada caso e avaliado com pesos diferentes, limitando 

também a comparação pelo reduzido número de aplicações, o que seria possível caso esse 

número fosse aumentado exponencialmente e que os mesmos critérios fossem analisados, o que 

não foi o objetivo deste trabalho. Para trabalhos futuros, sugere-se gerar um processo em que 

possa haver um modelo que permita a comparação entre as diferentes gestões. 

 

 

Referências 

 
AGAMUTHU, P.; KHIDZIR, K. M.; HAMID, F. S. Waste Management & Research. Waste 

Management & Research, n. May, 2009.  

BORTOLUZZI, S. C.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L. Avaliação de desempenho multicritério como 

apoio à gestão de empresas: aplicação em uma empresa de serviços. Gestão & Produção, v. 18, p. 633–

650, 2011.  

BOURNE, M. et al. Managing through measures : a study of impact on performance. Journal of 

Manufacturing Technology Management, v. 16, n. 4, p. 375–395, 2010.  

BRAGA, M. C. B.; DIAS, N. C. Maria Cristina Borba Braga Volume I Curitiba, 2008.  

COSTA, J. M. DA et al. DESEMPENHO AGREGADO : a construção de um modelo de avaliação. 



134  

  

2008.  

DALKEY, N. AN EXPERIMENTAL STUDY OF GROUP OPINION The Delphi Method. Futures, v. 

1, n. 5, p. 408–426, 1969.  

DRSU. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos Diagnóstico dos Resíduos. IPEA - Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. Anais...2012 

ENSSLIN, L. Avaliação de desempenho do processo de orçamento: estudo de caso em uma obra de 

construção civil. Ambiente Construído, v. 11, n. 48, p. 85–104, 2011.  

FERNANDES, M. L. et al. Critérios para Avaliação de Desempenho na Gestão Municipal de Resíduos 

SólidosInternational workshop advances In Cleaner Production, 2017.  

GARCIA, M.; RIBEIRO, C.; ÁLVARO, M. Analysis of Rlevance of Financial and non Financial Ratios 

When Evaluating Organizational Performance: A study in the Brazilian Electric. Revista de 

Contabilidade e Organizações, v. 6, p. 60–79, 2012.  

GOUVEIA, N. Resíduos sólidos urbanos : impactos socioambientais e perspectiva de manejo 

sustentável com inclusão social. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, p. 1503–1510, 2012.  

JACOBI, P. R.; BESEN, G. R. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo : desafios da sustentabilidade. 

Estudos Avançados, v. 25, n. 71, p. 135–158, 2011.  

KHALIL, N.; KAMARUZZAMAN, S. N.; BAHARUM, M. R. A Survey on the Performace-Risk 

Rating Index for Building Performance Assestment in Higher Education. Jurnal Teknologi (Science 

& Engineering), v. 9, n. July, p. 57–63, 2015.  

KHALIL, N.; NIZAM, S.; RIZAL, M. Asia Pacific International Conference on Environment-

Behaviour Studies Benchmarking Users ’ Feedback as Risk Mitigation in Building Performance for 

Higher Education Buildings ( HEB ). Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 168, p. 171–180, 

2015.  

LAKHAN, C. Exploring the relationship between municipal promotion and education investments and 

recycling rate performance in Ontario, Canada. Resources, Conservation and Recycling, v. 92, p. 222–

229, 2014.  

MARCHI, C. M. D. F. Novas perspectivas na gestão do saneamento : apresentação de um modelo de 

destinação final de resíduos sólidos urbanos. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 7, n. 1, p. 91–

105, 2015.  

MCMILLAN, S. S. et al. How to use the nominal group and Delphi techniques. International Journal 

of Clinical Pharmacy, v. 38, n. 3, p. 655–662, 2016.  

MINAYO, M. C. DE S. Construção de Indicadores Qualitativos para Avaliação de Mudanças. Revista 

Brasileira de Educação Médica, v. 33, p. 83–91, 2009.  

MOLIN, L. H. D.; DUTRA, A. Proposta de modelo multicritério de avaliação de desempenho : um 

estudo de caso na secretaria municipal de indústria e comércio de tubarão / sc . Revista Interdisciplinar 

Científica Aplicada, 2013.  

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. rev ed. São Paulo: Atlas S/A, 2008.  

ROZADOS, H. B. F. O uso da técnica Delphi como alternativa metodológica para a área da Ciência da 

Informação. Em Questão, v. 21, 2015.  

SABOYA, R. T. DE. Fundamentos conceituais para uma teoria do planejamento urbano baseada em 

decisões. Brazilian Journal of Urban Management, v. 5, p. 81–95, 2013.  

SANTIAGO, L. S.; DIAS, S. M. F. Matriz de indicadores de sustentabilidade para a gestão de resíduos 

sólidos urbanos. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 17, p. 203–212, 2012.  



135  

  

SIMÕES, P.; MARQUES, R. C. Performance evaluation of Portuguese solid waste services Avaliação 

do desempenho dos serviços de resíduos urbanos em Portugal. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 

14, p. 285–294, 2009.  

SOUZA, A. DE. Proposta de uma matriz de decisão em energia hidrelétrica com o uso do método 

multicritério, para formulação de políticas públicas no estado do Paraná. [s.l.] Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, 2016. 

VENTURA, K. S.; REIS, L. F. R.; TAKAYANAGUI, A. M. M. Avaliação do gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde por meio de indicadores de desempenho. Engenhar, v. 15, p. 167–176, 

2010.  

VENTURA, M. M. O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa The Case Study as a Research 

Mode. Rev SOCERJ, v. 20, n. 5, p. 383–386, 2007.  

WRIGHT, J.; GIOVINAZZO, R. Delphi: uma ferramenta de apoio ao planejamento prospectivo. 

Caderno de Pesquisas em Administraçao, v. 1, p. 54–65, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


