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Uma das fortes características que marca a era atual do mundo
corporativo é a questão do diferencial competitivo, tornando-se um desafio
para as empresas descobrir o meio mais adequado que a levará a obter
vantagem competitiva e se destacar das demais organizações no seu ramo
de negócios.
Nesta situação observou-se uma nítida tendência à melhoria dos
processos de gestão das empresas, não apenas no âmbito individual,
interno, mas integrado a questões sociais e ambientais, pois com o aumento
da conscientização de todos os stakeholders a respeito do conceito de
sustentabilidade, há uma crescente pressão para que as organizações
controlem os impactos ambientais que provocam.
Tendo em vista o destaque do papel da gestão na obtenção de vantagem
competitiva, este trabalhou buscou explorar a relação de uma empresa com
seus stakeholders e os sistemas que podem ser usados nas organizações a
fim de melhorar continuamente sua eficiência, para alcançar sucesso e gerar
valor no mercado.

Analisar como o Sistema de Gestão Integrado (SGI) pode ser um fator
competitivo nas organizações expondo a importância de obter certificações
que garantem o compromisso da empresa com qualidade, meio ambiente,
saúde e segurança ocupacional.

 Certificação nas normas referenciadas (ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001).
Conforme vemos no Gráfico 1, todos
os clientes da amostra responderam
que não efetuam compra de
fornecedores que não possuam
algum tipo de certificação. Isso
evidencia
a
importância
da
certificação na intenção de compra,
corroborando o que dizem Moraes,
Vale e Araújo (2013), com relação ao
aspecto mercadológico, um Sistema
Gráfico 1 - Referente à compra em empresas sem
de Gestão Integrado na empresa,
certificação
Fonte: Elaborado pela autora
possibilita um aumento considerável
de relações comerciais.

 Redução de tempo para implantação das três normas de gestão.
 Redução de custos devido à implantação ocorrer de forma
integrada .
 Geração de valor para os clientes internos e externos.

Caraterização da Pesquisa:
• Estudo de Caso
• Empresa objeto: Alfa (nome fictício)

Métodos de Coleta e Análise de Dados:
• Entrevista e Questionários
• Análise Documental

O uso de um Sistema de Gestão Integrado proporcionou à Alfa benefícios
como o aumento da satisfação dos clientes e funcionários, redução do
impacto de suas atividades no meio ambiente, redução de acidentes e
doenças ocupacionais, melhora da imagem da empresa junto à sociedade e
às partes interessadas e redução do risco do negócio para investidores.
Além disso, ele possibilitou gerar valor para seus clientes, conferindo uma
vantagem competitiva importante, ou seja, as características e atributos de
desempenho proporcionados pela Alfa sob a forma de produtos e serviços
pelos quais o cliente está disposto a pagar são claramente percebidos pelos
mesmos.

Gráfico 2 - Referente ao comprometimento das
empresas com os Steakholders
Fonte: Elaborado pela autora

Gráfico 3 - Referente à satisfação dos funcionários
Fonte: Elaborado pela autora

O Gráfico 2 mostra que todos da amostra responderam que avaliam que
as empresas que adotam o SGI têm um maior comprometimento com as
partes interessadas e o Gráfico 3 revela que todos os colaboradores da
amostra responderam estar satisfeitos com a empresa e que a indicariam
para outras pessoas trabalharem. Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2003), a
alta administração deve criar valores que estejam presentes na organização
inteira, e estes valores devem estar incorporados em estratégias que
reflitam compromissos de longo prazo com clientes, acionistas e
colaboradores. Segundo os autores uma empresa estrategicamente
competitiva tem a capacidade de satisfazer os stakeholders.
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