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RESUMO 
 
 
 
Esta dissertação teve como objetivo principal avaliar as relações entre os fatores componentes 
do modelo de estratégia corporativa sustentável, modelo esse que tem como base o modelo 
ECP-Triplo de Abreu (2001). As discussões acerca da preocupação ambiental e social que 
deve haver por parte das empresas e o retorno que elas devem aos seus diferentes stakeholders 
levam a novas considerações nos modelos apresentados mais recentemente. Abreu (2001), 
diante da necessidade de avaliar a estratégia utilizada pela empresa, não somente na dimensão 
econômica, mas também social e ambiental, propôs o Modelo de Avaliação da Estratégia 
Tríplice, denominado de ECP-Triplo (Estrutura-Conduta-Performance). Diferente do modelo 
SCP que enfatiza apenas a dimensão econômica como aspecto de desempenho, o modelo 
ECP_Triplo inclui também os aspectos sociais e ambientais. Mas, mesmo assim, maioria dos 
modelos, incluindo aí o ECP-Triplo, baseia sua análise unicamente em estatísticas descritivas 
sem poder explicativo das relações entre as variáveis de estrutura/conduta/performance. 
Chegou-se a realizar até uma regressão linear múltipla, no caso de Abreu e outros (2009), no 
entanto, somente com um índice social criado a partir das condutas e o desempenho. Em 
busca de um elo mais forte entre o construto teórico e sua medida, este trabalho utilizou-se de 
Modelagem de Equações Estruturais (MEE) para avaliar e medir, por meio da análise 
quantitativa multivariada, as relações entre os atores e práticas das organizações, bem como a 
relação de ambos com os resultados da firma. Os dados utilizados foram da pesquisa de Abreu 
(2008) realizada no ano de 2009 com empresas que atuam no Brasil. Foram obtidos 112 
questionários válidos na survey realizada por Abreu (2008). A maioria delas de médio 
(42,0%) e grande porte (38,4%), com mais da metade de suas vendas para o mercado interno 
(54,5%) e um forte retorno de respondentes da indústria química (27,7%). Os resultados 
obtidos confirmaram a relação existente entre os construtos que compõem o modelo de 
estratégia corporativa sustentável, no entanto, apenas a relação entre a influência dos 
stakeholders e  a responsabilidade corporativa foi significante. As relações entre stakeholders 
e estratégias de negócios, estratégias de negócios e responsabilidade corporativa, estratégias 
de negócios e vantagens competitivas, bem como entre a responsabilidade corporativa 
confirmaram a ser positivas, porém não se apresentaram significantes, sendo necessário um 
estudo mais aprofundado dessas relações e com uma amostra mais robusta. Sob o ponto de 
vista de gestão, as organizações podem se beneficiar dos resultados, pois, mesmo com 
amostra mínima necessária para técnicas estatísticas mais sofisticadas (caso da Análise 
fatorial e da MEE) a relação entre os construtos influência dos stakeholders e 
responsabilidade corporativa mostrou-se significativa, indicando o interesse cada vez maior 
das partes interessadas na forma como a empresa trata as questões social e ambiental. Assim, 
a partir do conhecimento gerado, pode-se alcançar vantagens competitivas a partir da relação 
empresa-stakeholders. 
 
Palavras chave: Estratégia. ECP-Triplo. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 

The main aim of this dissertation was evaluate the relationship between the components 
factors of the sustainable corporative strategy model, based on Abreu's SCP-Triple (2001). 
The discussions on environment and social worry of the companies and the feedback they 
owe to their different stakeholders take us to new considerations on the models recently 
presented. Abreu (2001) faced with the need of evaluate the strategy used by the company, 
not only in the economic dimension, but also social and environmental, proposed the Triplice 
Strategy Evaluation Model, called SCP-Triple (Structure, Conduct and Performance). 
Opposing the SCP model, that emphasizes only the economic dimension as the performance 
aspect. The SCP-Triple also include the social and environmental aspects. However, most of 
the models, including SCP-Triple, it bases the analysis only on descriptive statistics with no 
explanation on the relationship among structure / conduct / performance. A multiple linear 
regression was conducted, on Abreu's and other cases (2009), however, only with a social 
index created from the conducts and performance. Looking for a stronger link between the 
theoretical construct and its measurement, this work used the Structural Equation Modeling 
(SEM) to evaluate and measure, through the multivariate quantitative analysis, the 
relationship between the participants and the practice in the organizations, as well as the 
relationship between both of them and the firm's result. The data used came from Abreu's 
research (2008) conducted in 2009 with companies operating in Brazil. A number of 112 
questionnaires were collected on Abreu's research (2008). Mostly medium (42,0%) and large 
(38,4%), with over half of its sales to domestic market (54,5%) and many respondents from 
chemical industry (27,7%). The results confirmed the relationship between the constructs 
which compose the sustainable corporative strategy, however, only the relationship between 
the stakeholders' influence and the corporative responsibility was enough. The relationship 
between the stakeholders and business strategies, business strategies and corporative 
responsibility, business strategies and competitive advantages, as well as the corporative 
responsibility confirmed to be positive, but they aren't significant, being necessary a deeper 
study on these relationships and a more robust sample. From the management point of view, 
the organizations can benefit themselves with the results, because even with a minimum 
sample required for more sophisticated statistical techniques (Factor Analysis and SEM’s 
cases) the relationship between the constructs stakeholders influence and corporative 
responsibility were significant, indicating a great interest of the interested parts on how the 
company deals with the social and environmental issues. This way, after this generated 
knowledge can achieve competitive advantage from the relationship business-stakeholders. 
Key-words: Strategy, SCP-Triple, Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

As transformações socioeconômicas, cada vez mais, tem se refletido no 

comportamento e na avaliação das organizações. Nas últimas décadas emergiram discussões e 

providências acerca dos impactos causados pela atividade humana e o crescimento econômico 

sobre o meio ambiente e a sociedade em geral.  

Em se tratando das relações das empresas com instituições, mercados e 

processos, entre outras, muitos estudos têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Na 

linha tradicional, a obra de Joe Bain que, em 1956, estabelece o paradigma Structure-

Conduct-Performance – SCP, onde argumenta que o desempenho é resultado da conduta das 

firmas, que por sua vez é determinada pelas características da estrutura de mercado, tem sido 

amplamente discutida, analisada, adaptada e reespecificada considerando o contexto global 

mais recente, conservando, naturalmente, sua essência (KUPFER; HASENCLEVER, 2002). 

O modelo, aqui no Brasil, também é chamado de Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD). 

Na maioria dos modelos, especialmente os iniciais, o único aspecto de 

desempenho considerado é financeiro, medido, por exemplo, através do retorno sobre o 

capital investido ao longo do tempo (ABREU, 2001). Alguns dos novos estudos que surgiram, 

baseados no SPC, consideram e agregam uma nova forma de comportamento que tem 

emergido em virtude da convergência das dimensões econômicas, sociais e ambientais no 

planejamento estratégico das empresas denominada Triple Bottom Line (TBL) desenvolvida 

pelo sociólogo britânico John Elkington.  

Elkington (1999) discute se o capitalismo empresarial pode se tornar um 

capitalismo sustentável. Não apenas economicamente, mas também ambiental e socialmente. 

A sociedade, cada vez mais consciente, pressionará governos e instituições para que 

externalidades negativas não sejam lançadas sobre ela impunemente. Este cenário mais 

complexo aponta para a inevitável integração de princípios de sustentabilidade na espinha 

dorsal das estratégias de negócio das companhias. Assim, ele sugere então o conceito do TBL 

que afirma que as organizações devem levar em consideração bottom lines sociais e 

ambientais em adição ao bottom line econômico-financeiro. 

Diante da necessidade de avaliar a estratégia utilizada pelas empresas, não 

somente na dimensão econômica, mas também social e ambiental, Abreu (2001) ampliou e 



 

15 

reespecificou o paradigma SCP e propôs o Modelo de Avaliação da Estratégia Tríplice, 

denominado de Estrutura-Conduta-Performance-Triplo (ECP-Triplo). Diferente do modelo 

SCP que enfatiza apenas a dimensão econômica como aspecto de desempenho, o modelo 

ECP-Triplo inclui também os aspectos sociais e ambientais.  

A autora incorpora, ainda, ao seu modelo, um elemento dinâmico à análise 

que são os choques externos, pois, segundo ela, as empresas operam em um sistema de 

mercado aberto, sob a influência de eventos significativos, denominados de choques, que 

aplicam dinamismo ao modelo ECP-Triplo exercendo pressão sobre a estrutura da indústria e 

refletindo diretamente na performance e na conduta da empresa.  

Para este estudo, considera-se como base o modelo ECP-Triplo, esse modelo 

desenvolvido por Abreu (2001) e utilizado por Abreu e outros (2008) considera os feedbacks 

e inclui os choques externos, bem como baseia-se em estatísticas descritivas, que não 

possuem poder explicativo das relações entre as variáveis de estrutura/conduta/performance, 

cumprindo o que é proposto por Abreu (2001). Abreu e outros (2009) realizaram uma 

regressão linear múltipla no intuito de quantificar a relação entre a performance e um índice 

social, das empresas, criado pelos autores. No entanto, esse índice referia-se apenas aos 

indicadores sociais, além de considerar somente a conduta e o desempenho. Observando 

outros estudos mais desenvolvidos nesse tema, encontra-se o trabalho de Aragón-Correa e 

outros (2008), onde os autores relacionaram a estratégia ambiental e performance de pequenas 

empresas através da Modelagem de Equações Estruturais. Sob essa perspectiva, surge como 

mote para esta dissertação o questionamento: 

O ECP-Triplo pode se reespecificado usando a Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE)? 

A busca responder ao questionamento foi realizada reespecificando os 

elementos do ECP-Triplo para analisar os construtos de Influência dos stakeholders, 

Estratégias de negócios, Responsabilidade corporativa e Vantagens competitivas, como 

elementos da estrutura, conduta e performance das empresas, respectivamente. 
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1.1. Objetivos: 

 

1.1.1. Objetivo geral: 

Reespecificar o modelo ECP-Triplo e, através da Modelagem de Equações 

Estruturais, avaliar as relações entre os fatores componentes de um modelo de estratégia 

corporativa sustentável.  

 

1.1.2. Objetivos específicos: 

• Analisar as relações existente entre os itens de influência dos stakeholders, 

bem como dessa influência, como componente da estrutura da indústria, 

com os demais componentes relacionados à conduta e performance; 

• Identificar as relações entre os itens de estratégias de negócios e de 

Responsabilidade Corporativa, e desses dois fatores, como parte integrante 

da conduta das empresas, entre si e com os demais fatores do modelo; 

• Verificar as relações existentes entre os itens de vantagens competitivas, e 

da performance empresarial, representada pelas vantagens competitivas 

com os fatores da estrutura e da conduta. 

 

1.2. Justificativa 

 

Os estudos de desempenho de negócios, segundo Carneiro e Dib (2006) 

necessitam de esforços contínuos para a complementação e avaliação da qualidade dos 

instrumentos de medida das pesquisas, onde diferentes pesquisadores surgem com sua própria 

estrutura conceitual que nem sempre é adequadamente justificada, e que usam definições 

simples, além de procedimentos que não captam a real natureza do fenômeno. É necessária 

então a busca por um elo mais forte entre o construto teórico e sua medida para que seja 

reduzida a possibilidade de erros. 
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Nessa linha, este trabalho tem o intuito de avaliar e medir, por meio da 

análise quantitativa multivariada, as relações entre os atores e práticas das organizações, bem 

como a relação de ambos com os resultados da firma, buscando entender o impacto da 

implementação de estratégias nos resultados das empresas e em que nível as partes 

interessadas influenciam essas estratégias. Assim, a identificação das relações entre os fatores 

componentes da organização pode trazer importante contribuição para a pesquisa em 

Estratégia. Desse modo, esta dissertação partiu do modelo ECP-Triplo (ABREU, 2001; 

ABREU ET AL, 2008) e analisou separadamente cada bloco da organização apresentado 

pelos autores bem como a relação simultânea desse conjunto. 

Para tanto, resolveu-se utilizar a Modelagem de Equações Estruturais (MEE), 

visando dispor de procedimentos capazes de refletir, na esfera da investigação empírica, a 

complexidade que marca as discussões teórico-conceituais. Assim, a Modelagem de Equações 

Estruturais se apresenta como técnica de análise quantitativa multivariada para testar a 

plausibilidade de um modelo construído com base em uma teoria sobre o fenômeno estudado 

(CODES, 2005). 

O uso da MEE justifica-se ainda pelo fato de que “a MEE tem uma origem 

histórica híbrida e aplicada à resolução de problemas práticos de testar modelos complexos, 

com múltiplas variáveis simultâneas e traços latentes” (PILATI; LAROS, 2007, p.206). Na 

defesa do uso de MEE, Gosling e Gonçalves (2003) relatam ser sabido que os resultados das 

pesquisas, cada vez menos restritos à academia, são uma das fontes da construção do 

conhecimento. Ressaltam que, dada a enorme complexidade do “mundo real”, é fundamental 

esboçar modelos que se aproximem o máximo possível da realidade, assim nos ajudam a 

entender se existem e como ocorrem as relações entre pessoas, fatos, conceitos, entre outros. 

Para esses autores, os modelos são, portanto, uma tentativa de se explicar como a realidade se 

comporta. Codes (2005) aponta a Modelagem de Equações Estruturais como o método mais 

avançado do ponto de vista da capacidade de articulação de variáveis sociais. 

Basso, Loureiro e Kimura (2007) utilizaram a Modelagem de Equações 

Estruturais para identificar e quantificar as relações entre as vantagens competitivas e o 

desempenho das empresas do setor de alimentos. Utilizando como medidas de desempenho 

das organizações variáveis de cunho econômico, os autores evidenciaram, através da MEE, 

que elementos da Visão Baseada em Recursos (VBR), como a inimitabilidade e a 

imobilidade, estão relacionados ao desempenho econômico da firma. 
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Vieira, Huppes e Milach (2008) adotaram o uso das Equações Estruturais por 

elas possibilitarem a estimação simultânea das múltiplas equações relacionadas aos construtos 

presentes em seu estudo “Equações estruturais aplicadas à satisfação dos alunos: Um estudo 

no curso de ciências contábeis da Universidade Federal de Santa Maria”. Nesse estudo, os 

autores validaram quatro dos cinco construtos propostos e identificaram a relação desses 

construtos com a satisfação geral dos estudantes. 

No trabalho de Aragón-Correa e outros (2008), utilizando a MEE, os autores 

evidenciaram a relação entre as estratégias ambientais e a performance de pequenas empresas 

do Sul da Espanha permeadas por variáveis de controle mostrando que os três tipos de 

estratégia adotados estão associados às capacidades das firmas e influenciam seu 

desempenho. Enquanto que o ECP-Triplo serve como base para esta dissertação, o estudo de 

Aragón-Correa e outros (2008) serve como modelo a ser seguido. 

Gosling e Gonçalves (2003) afirmam que a técnica de MEE verifica se a 

tentativa de explicar a realidade (modelos) está próxima do que se imagina ser a realidade ou 

não se traduz nela, sendo muito útil para os pesquisadores. 

Além desta introdução, onde se tem a problemática, os objetivos e a 

justificativa, este trabalho está estruturado em capítulos. A base teórica é discutida no capítulo 

2, onde são apresentados o ECP-Triplo, modelo base para o estudo, além de cada construto a 

ser testado através da MEE. Já no capítulo 3 é evidenciada a metodologia utilizada para cada 

parte do estudo, bem como apresentados a população e amostra do estudo além do 

instrumento de coleta e técnicas utilizadas. Por fim, os resultados de perfil, individuais de 

cada construto e do modelo integrado onde são testadas as hipóteses, as conclusões e as 

limitações são apresentados no capítulo 4. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

Este capítulo apresenta a base teórica que fundamenta o trabalho.  No intuito 

de melhor entendimento dos construtos e das relações entre eles são conceituadas as 

estratégias de negócios, que vêm evoluindo cada vez mais e adequando-se às novas demandas 

surgidas nesse novo século e têm se desprendido da exclusiva atuação econômica, dividindo-
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se também na responsabilidade corporativa que engloba as dimensões sociais e ambientais, 

em seguida, apresenta-se o conceito de vantagens competitivas, que, cada vez mais são 

geradas a partir do empenho das organizações em atender às demandas econômicas das 

empresas sem esquecer-se das demandas sociais e ambientais. Por fim, discute-se a 

conceituação de stakeholders no contexto empresarial e a forma como vêm afetando as 

organizações, suas influências nas estratégias corporativas e, consequentemente nas vantagens 

que as organizações obtém. 

 

2.1. Modelo ECP-Triplo 

 

Abreu e outros (2008) apresentam o modelo ECP-Triplo, reespecificação do 

paradigma SCP, que enfatizava apenas a conduta e o desempenho econômicos, adicionada 

dos elementos sociais e ambientais descritos como importantes por Elkington (1999) em seu 

TBL, devido o surgimento de uma nova forma de comportamento, que ocorre em virtude da 

convergência da dimensão econômica, ambiental e social no planejamento estratégico das 

empresas. 

Abreu e outros (2008) relatam que, os choques externos, elemento dinâmico 

à análise e que aplicam dinamismo ao modelo ECP-Triplo, afetando a estrutura, fazem com 

que novas condutas sejam demandadas, tornando necessário que os indicadores de 

performance associados às condutas sejam compatíveis com a realidade, em constante 

mudança, das estruturas de mercado. O framework do modelo ECP-Triplo considera que a 

pressão exercida pela estrutura de mercado sobre as empresas faz com que elas ajam ou 

reajam adotando determinadas condutas econômica, ambiental e social, promovendo uma 

performance nas mesmas dimensões. 

Essas relações e dinâmicas pode ser melhor visualizadas na figura 01 

adaptada de Abreu (2001) por Lima (2007). 
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Figura 01: Modelo ECP-Triplo adaptado de Abreu (2001) (LIMA, 2007) 

 

Abreu e outros (2008) adaptaram o framework do modelo ECP-Triplo 

desenvolvido por Abreu (2001), apresentado no quadro 01. Tomando como base esse 

framework tem-se que a estrutura da indústria conta com atores de demanda (disponibilidade 

de substitutos, diferenciação de produtos, etc), de oferta (concentração e diversidade de 

produtores, competição de importadores, estrutura de custos, entre outros), da cadeia 

industrial (poder de barganha de clientes e fornecedores, falhas na integração vertical, etc) e 

as características socioambientais, tais como demanda das partes interessadas e 

legislação/fiscalização. 

 

Abreu e outros (2008) ainda relatam que, no modelo ECP-Triplo, 

dependendo do posicionamento frente aos indicadores de conduta, ambiental e social, as 

empresas podem ser classificadas com perfil de conduta (ambiental ou social) forte, 

intermediário ou fraco. Esse ponto do modelo não é objeto de estudo desta dissertação. 
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Quadro 01: Framework do modelo ECP-triplo, adaptado de ABREU, 2001 (ABREU ET AL, 

2008). 

Choques 
externos 

Ação governamental 
política/regulação  

Inovações tecnológicas Mudanças no comportamento 
social 

Estrutura da 
indústria 

Economia da demanda  
Disponibilidade de substitutos; 
Diferenciação de produtos; 
Taxa de crescimento; e 
Volatilidade/ciclicidade. 
Economia da oferta 
Concentração de produtores; 
Competição de importadores;  
Diversidade de produtores; 
Estrutura de custos fixos/variáveis;  
Utilização da capacidade;  
Oportunidades tecnológicas; 
Forma da curva de oferta; e 
Barreiras de entrada e saída. 

Economia da cadeia industrial 
Poder de barganha dos fornecedores;  
Poder de barganha dos clientes; 
Falhas de informações no mercado; e 
Falhas na integração vertical.  

Características socioambientais 
Riscos ambientais;  
Demanda das partes interessadas; 
e 
Legislação e fiscalização 
(ambiental, trabalhista e 
previdenciária). 

Conduta tríplice Econômico 
Administração  
Mudança de capacidade, integração 
vertical, política da qualidade, 
estrutura organizacional, 
planejamento dos objetivos e 
metas, alocação de recursos 
(humano, físico e financeiro), 
treinamento e desenvolvimento 
profissional, acompanhamento da 
legislação tributária. 
Pesquisa e desenvolvimento 
Novos produtos e processos.  
Produção e operação 
Controle de custos, logística e 
distribuição, auditoria, exigências 
contratuais aos fornecedores de 
produtos e serviços, controles e 
padrões operacionais, 
monitoramento e controle da 
qualidade. 
Marketing  
Precificação, necessidades do 
mercado, propaganda e promoção. 

Ambiental 
Administração 
Política ambiental, estrutura 
organizacional, exigências legais e 
outras exigências, objetivos, metas e 
programas ambientais, alocação de 
recursos em projetos ambientais 
(humano, físico e financeiro), 
desenvolvimento e educação 
ambiental. 
Pesquisa e desenvolvimento  
Selo verde e tecnologias de 
prevenção da poluição. 
Produção e operação 
Aspectos ambientais, controles ope-
racionais, exigências ambientais aos 
fornecedores de produtos e serviços, 
auditoria ambiental, monitoramento e 
medição ambiental e plano de atendi-
mento a situações de emergência. 
Marketing  
Comunicação com as partes 
interessadas e relatórios ambientais.  

Social  
Administração 
Política de responsabilidade social, 
códigos de ética e balanço social, 
exigências legais e outras 
exigências, objetivos, metas e 
programas sociais, alocação de 
recursos em projetos sociais 
internos e externos (humano, 
físico e financeiro), programas de 
voluntariado, benefícios legais e 
extras. 
Pesquisa e desenvolvimento  
Projetos sociais, tecnologias de 
prevenção e controle dos riscos 
ocupacionais.  
Produção e operação 
Riscos e perigos, controles 
operacionais, exigências de 
responsabilidade social aos 
fornecedores de produtos e 
serviços, auditorias, monitoria e 
medição de saúde e segurança no 
trabalho. 
Marketing  
Relacionamento com as partes 
interessadas. 

Performance 
tríplice 

Econômico 
Rentabilidade;  
Criação de valor; e  
Eficiência (na alocação de recursos 
e na produção) Participação no 
mercado  

Ambiental 
Ar  
Concentração de gases do efeito 
estufa, substâncias destruidoras da 
camada de ozônio, chuva ácida e 
ruído. 
Água  
Geração de efluentes, eutrofização, 
acidificação e contaminação tóxica.  
Solo 
Geração de resíduos sólidos, 
contaminação tóxica, acidificação. 
Recursos Naturais 
Intensidade do uso de recursos hídri-
cos, energéticos, florestais e 
marinhos. 
Biodiversidade  
Alteração do habitat, mudança do uso 
do solo e perda de biodiversidade. 

Social 
Bem-estar 
Geração de emprego; 
Ambiência organizacional; 
Cumprimento das exigências 
éticas e legais; e 
Segurança e saúde no trabalho (da 
força de trabalho e da comunidade 
no entorno). 
Imagem 
Exposições espontâneas na mídia; 
e 
Envolvimento e acompanhamento 
de projetos sociais. 
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2.2. Estratégias de Negócios e Responsabilidade Corporativa 

 

Em seu framework, Abreu e outros (2008) apresentam a conduta tríplice das 

organizações. Separada em econômica, ambiental e social, essa conduta apresenta práticas nos 

campos de administração, pesquisa e desenvolvimento, produção e operação, assim como no 

campo de marketing. Esta dissertação considera, para o estudo, as práticas da conduta 

econômica, que contempla práticas de integração vertical, novos produtos e processos, 

necessidades do mercado, propaganda e promoção, entre outras, no construto Estratégias de 

Negócios e as condutas, ambiental e social, com práticas de tecnologias de prevenção da 

poluição, política ambiental e política social, balanço social, relatórios ambientais para as 

partes interessadas, entre outras, como Responsabilidade Corporativa. 

Segundo Porter (1998), a escolha de uma estratégia corporativa por uma 

empresa é, em parte, uma herança de seu passado. Pois ela deverá começar do zero, caso suas 

unidades de negócios atuem em setores não atraentes. Se a empresa tem poucas habilidades 

proprietárias realmente exclusivas ou poucas atividades que possam ser compartilhadas em 

diversificações correlatas, então deve contar com os outros conceitos na sua diversificação 

inicial. O autor ressalta ainda que a escolha de uma estratégia corporativa não deve significar 

uma opção definitiva, mas uma visão que pode evoluir, ou seja, segundo ele, a empresa deve 

escolher seu conceito preferido a longo prazo e então ir ao encontro desse conceito de forma 

pragmática, a partir e suas condições iniciais. “Meu estudo proporcionou a identificação de 4 

conceitos de estratégia corporativa que vêm sendo postos em prática – a gerência de carteira, 

a reestruturação, a transferência de habilidades e o compartilhamento de atividades. Mesmo 

não se tratando de conceitos sempre mutuamente exclusivos, cada um deles se baseia em um 

mecanismo diferente pelo qual a corporação cria valor para o acionista e requer que a empresa 

diversificada se organize e gerencie de formas diferentes [...]” (PORTER, 1998, p. 250). 

Quanto ao conceito, Mintzberg (2006) registra que há múltiplas maneiras de 

se definir o que significaria “estratégia”, seja como plano, padrão, pretexto, posição, 

expectativa, ou uma combinação nesses termos. No entanto, para Mintzberg (2006) toda 

estratégia deve condizer com algo de caráter importante. 

Em complemente as considerações de Mintzberg (2006), Quinn (2006) 

discute o que seria estratégia em termos de padrão ou plano, que uma organização pode 

estabelecer a partir de seu contexto. Segundo Quinn (2006): 
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Uma estratégia é padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 

sequências de ação da organização em um todo coeso. Uma estratégia bem-

formulada ajuda a organizar e alocar os recursos de uma organização em uma 

postura única e viável, baseada em suas competências e deficiências internas 

relativas, mudanças antecipadas no ambiente e movimentos contingentes por parte 

dos oponentes inteligentes (QUINN, 2006, p. 29). 

De acordo com Mintzberg (2006), a estratégia como padrão tem que ser 

considerada tendo em vista o comportamento organizacional: enquanto a estratégia como 

plano condiz com a maneira que os líderes tentam, a partir de um conjunto de ações pré-

definidas, estabelecer direção para as organizações. 

A estratégia, no tocante a planos ou a padrões estabelecidos, conforme 

Mintzberg (2006), tem em sua conceituação, ironicamente, raízes na estabilidade e não na 

mudança, apesar de visar ambientes dinâmicos de competição, hostilidades e manobras para 

obtenção de vantagens. 

Mintzberg (2006), ainda, adverte que a noção de estratégia não deve limitar-

se ao entendimento de competição exacerbada entre “inimigos” de mercado, como 

disseminada pelo o significado popular e por grande parte da literatura. Todavia, a noção de 

estratégia extrapola o entendimento vulgar de competição, a considerar questões referentes à 

percepção e à ação coletiva, além de outras questões fundamentais a todas as organizações 

que desejam sobreviver em meio a incertezas. 

Entre as estratégias de negócios, apresenta-se a orientação para o mercado. 

As definições para o termo “orientação para o mercado” são muitas, entre elas está a de que 

“é um conjunto de valores e crenças que coloca o consumidor em primeiro lugar quando na 

elaboração da estratégia da empresa” (DESHPANDÉ; WEBSTER, 1989). “É a geração da 

informação de mercado, para toda a empresa relativa às necessidades atuais e futuras dos 

clientes” (KOHLI; JAWORSKI, 1990). E traz ainda que “a orientação para o mercado cria 

uma envolvente que conduz a uma maior eficácia e eficiência no desenvolvimento das 

atividades da organização, conduzindo a maiores resultados empresariais” (SOUDER; SONG, 

1997). 

Antunes e Coelho (2007) defendem que a satisfação das necessidades dos 

clientes, de maneira superior a concorrência, é a característica determinante de uma estratégia 

assumida para ocasionar vantagem competitiva. Por sua vez, Lambin (1996) defende que ao 

longo prazo quanto maior for a orientação para o mercado, melhor será a performance 
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econômica e competitiva de uma organização. Lambin (1996) afirma que uma organização 

orientada para o mercado está em melhor posição de defender a sua fatia de mercado (market 

share) e de identificar vantagem competitiva sustentável. 

Denotando a importância da gestão de riscos como estratégia, Nascimento 

(2003) afirma que atualmente se acredita que os riscos, por mais sérios que possam ser, e mais 

conseqüências negativas que possam ter, podem e devem ser tratados de forma a gerar uma 

conseqüência positiva, transformando o risco em vantagem competitiva para a empresa. 

Sendo este, o papel do gerenciamento de risco. Entre os benefícios da gestão de riscos estão o 

aumento da competitividade da empresa e da sua performance. 

Ainda na seara das estratégias, partindo para o lado social e ambiental, este 

estudo denomina o construto referente a elas como Responsabilidade Corporativa, por 

entender que elas se aproximam do perfil de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), 

pois, segundo o Instituto Ethos (2007), cujo objetivo principal é contribuir para que a 

sociedade brasileira compreenda e assimile o conceito de Responsabilidade Social 

Corporativa, esta pode ser visualizada como um conjunto de atitudes e práticas nos aspectos 

que serão elencados em seguida: 

• Valores, Transparência e Governança: os valores e os princípios 

éticos devem orientar a conduta da empresa, fundamentando sua missão social. Uma atitude 

clara quanto aos objetivos da empresa fortalece a legitimidade de suas atividades. O conjunto 

de valores da cúpula de uma empresa influencia na maneira como os gestores conduzem suas 

atividades. Exemplos: utilização dos princípios éticos em todas as atividades da empresa e 

aplicação dos conceitos de governança corporativa;                                      

• Público interno: além das conquistas asseguradas pela Organização 

Mundial do Trabalho, a empresa deve investir na melhoria das condições de trabalho, no 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus empregados, no estreitamento de suas relações 

com os empregados e no respeito às minorias e às instituições que representam seus 

interesses. Exemplos: programas justos de remuneração, educação, saúde, segurança, esporte 

e lazer; 

• Meio ambiente: a empresa deve, por intermédio da utilização adequada 

dos recursos naturais e do desenvolvimento de tecnologias limpas em seu processo produtivo, 

criar um sistema de gestão que assegure seu papel social de manter a sustentabilidade dos 

ecossistemas relacionados direta ou indiretamente com seu negócio. Exemplos: programas de 
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tratamento e reutilização da água, reciclagem de resíduos e redução de emissões de gases que 

provocam o aquecimento global e danificam a camada de ozônio. 

• Fornecedores: a empresa deve-se relacionar com seus fornecedores 

através do cumprimento dos contratos, tendo por objetivo a realização de transações éticas e 

justas. A transmissão dos valores do código de conduta da empresa a todos os membros de 

sua cadeia produtiva contribui para isso. Exemplos: criação de parcerias transparentes, 

valorização da livre concorrência e seleção de fornecedores comprometidos com a 

responsabilidade social;      

• Consumidores e clientes: a empresa precisa levar em consideração os 

interesses dos consumidores e clientes, buscando satisfazer suas necessidades. Assim, ela 

precisa avaliar e reduzir os riscos de eventuais danos aos usuários, desde a concepção e o 

desenvolvimento dos produtos e serviços, até a sua aquisição. Exemplos: avaliação da 

qualidade de produtos e serviços, embalagens contendo informações sobre o uso adequado 

dos produtos e suporte para os clientes antes, durante e após a venda;  

• Acionistas e investidores: a empresa deve cumprir seu papel 

econômico de produzir bens e serviços, permitindo que os detentores do capital obtenham o 

devido retorno de seus investimentos. O lucro permite a continuidade e a expansão das 

atividades empresariais, satisfazendo as obrigações para com os investidores e os acionistas. 

Exemplos: divulgação dos riscos inerentes ao negócio e divulgação voluntária das 

demonstrações financeiras e sociais; 

• Governo e comunidade: é importante que a empresa procure assumir 

seu papel na construção de uma sociedade melhor e mais justa, fornecendo uma contrapartida 

ao Estado e à comunidade, em troca da infraestrutura e do capital social utilizados do 

desenvolvimento de suas atividades. Exemplos: combate à corrupção, pagamento de 

impostos, respeito aos costumes e culturas locais, programas de incentivo a educação e 

programas de apoio aos eventos culturais; 

Esse conjunto de práticas de RSC, relacionadas aos componentes da 

organização, apresentado por Ethos (2007) assemelha-se às práticas descritas por Abreu 

(2001) em suas condutas social e ambiental. 

De acordo com Ashley, Coutinho e Tomei (2000), a Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) pode ser interpretada como uma forma de gestão comprometida com o 

bem-estar social que exige ações em diferentes direções. Ela almeja um relacionamento ético 
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e transparente da empresa com seus grupos de interesse, através do estabelecimento de metas 

empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, como a 

preservação dos recursos ambientais para as gerações futuras, o respeito à diversidade cultural 

e a redução das desigualdades sociais. 

 

2.3. Vantagens competitivas 

 

No framework de Abreu (2001) adaptado por Abreu e outros (2008) a 

performance das empresas também é apresentada de forma tríplice (econômica, ambiental e 

solcial). Entre eles a rentabilidade, a criação de valor, a eficiência na alocação de recursos, as 

exposições espontâneas na mídia por meio dos projetos sociais e ambientais, entre outros. 

Como performance, este estudo considera as vantagens competitivas, que Besanko et al 

(2006) definem em termos do resultado ótimo da organização no emprego combinado de seus 

recursos. Essa definição corresponde à vantagem resultante dos efeitos combinados dos 

diversos fatores que afetam o desempenho organizacional. 

Para Szafir-Goldstein e Toledo (2004), conceitos têm emergido de uma nova 

realidade do mundo empresarial, pela gestão competitiva começar a ser entendida em função 

de uma visão mais ampla dos relacionamentos de cada empresa com os diversos integrantes 

do sistema de valor de que ela faz parte. 

De acordo com Santos e Porto (2011) as organizações estão envoltas por 

diferentes pressões, inclusive por pressões sociais e de natureza ecológicas e, nisso, assumir 

uma reação rumo ao comportamento padronizado (igual às demais) repercutiria numa redução 

do potencial para geração de vantagem competitiva de suas estratégias socioambientais. Dessa 

forma, as organizações necessitam comportar-se de forma ambientalmente correta para 

alcançar vantagens competitivas, mantendo os recursos ambientais próprios e uma 

legitimidade social. 

Ainda que a Visão Baseada em Recursos seja direcionada para o ambiente interno 
de uma firma, o ambiente externo também é relevante, pois sinaliza as 
oportunidades e as ameaças que podem ser exploradas ou minimizadas, a depender 
dos recursos e das capacidades organizacionais. Por outro lado, a Teoria 
Institucional defende que o ambiente externo pressiona a adoção de determinados 
comportamentos internos tendo em vista a necessidade de aprovação social 
(SANTOS; PORTO, 2011, p. 14). 
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Os autores ainda discutem sobre o papel da gestão ambiental enquanto fonte 

de vantagem competitiva, a partir da verificação de que a Visão Baseada em Recurso (VBR) e 

a Teoria Institucional (TI) como arcabouços teóricos contribuem para o entendimento da 

relação entre tal gestão e vantagem competitiva. Para os autores, a vantagem competitiva, nos 

termos da VBR, refere-se à capacidade organizacional em desenvolver e acumular recursos 

capazes de causar heterogeneidade em relação à concorrência. 

Conforme Barney (1991), a vantagem competitiva é ocasionada quando 

uma organização desenvolve estratégias para a geração de valor que não sejam, 

paralelamente, implementadas por nenhum concorrente atual ou em potencial.  

O valor criado por uma organização contribui positivamente para a 

emergência de vantagem competitiva. Nesse sentido, Porter (1991) afirma que as 

organizações buscam criar valor e estabelecer bases – até mesmo por meio de inter-relações 

com outras organizações que sejam competidores em setores relacionados –, para uma 

satisfatória estratégia. 

Quanto ao valor, Basso, Loureiro e Kimura (2007) advertem que os recursos 

geradores de diferenciais competitivos devem representar importantes direcionadores para a 

consecução de valor para as organizações, bem como permitir a sustentação de posições 

competitivas sob o viés do desempenho financeiro. 

Porter (1991) discorre sobre vantagem competitiva dividindo-a em 2 tipos 

estratégicos: a) de liderança de custo e; b) de diferenciação. Aliado a esses 2 tipos, o autor 

também ressalta a necessária evidenciação da faixa de atuação selecionada por uma 

organização, resultando num total de 3 estratégias genéricas para a melhora de desempenho. 

Ou seja, é relevante para as organizações que visam vantagens competitivas a preocupação 

com a liderança de custo, diferenciação e enfoque. 

A noção que fundamenta o conceito de estratégias genéricas é que a vantagem 
competitiva está no âmago de qualquer estratégia, e para obtê-la é preciso que uma 
empresa faça uma escolha – se uma empresa deseja obter uma vantagem competitiva 
que busca obter e sobre o escopo dentro do qual irá alcançá-la. Ser “tudo para todos” 
é uma receita de mediocridade estratégica e para um desempenho abaixo da média, 
pois normalmente significa que uma empresa não tem absolutamente qualquer 
vantagem competitiva (PORTER, 1991, p. 10). 

 

No entanto, Porter (1991) apresenta tais estratégias como básicas para 

vantagem competitiva e, adjacente a elas, pondera algumas peculiaridades, afirmando que as 

organizações não conseguem exercer essas 3 estratégias de maneira aleatória. 
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A estratégia de liderança no custo, por exemplo, é aconselhada a 

organizações que são caracterizadas por um amplo escopo, o qual atende a variados 

segmentos do mercado. Essa estratégia exige que a organização seja não apenas uma das 

líderes do mercado, mas sim a melhor, não devendo ela desconsiderar a estratégia de 

diferenciação, pois precisa assegurar que seus produtos tenham padrões mínimos de qualidade 

para garantir a competição com as outras organizações. 

As estratégias genéricas relatadas por Porter (1991) apresentam riscos vistos 

como oportunidade de ataque da concorrência ou mesmo problemas por descuido da própria 

organização.  

Barney (1991) relata sobre outro tipo vantagem: vantagem competitiva 

sustentável. O autor explica que “a busca por fontes de vantagem competitiva sustentável 

deve focalizar a heterogeneidade e a imobilidade de recursos” (BARNEY, 1991, p. 103). 

Heterogeneidade ao considerar que os benefícios sustentadores da vantagem competitiva não 

podem ser duplicados, caso as organizações detenham os mesmo recursos estratégicos. 

Imobilidade, pois as organizações não podem acessar e transferir os recursos de acordo com 

sua conveniência e, muito menos, de maneira igual. 

Heterogeneidade e imobilidade de recursos que se valem da lógica de 

criação e implementação de estratégias por parte das organizações que não serão 

perfeitamente semelhantes. 

Collis e Montgomery (2008), em complemento às considerações de Barney 

(1991) acerca da não perfeita homogeneidade e não perfeita mobilidade de recursos, 

argumentam que é improvável que as organizações sejam ou pareçam ser iguais, uma vez que 

cada organização tem as suas próprias experiências, recursos e cultura, e isso as diferencia 

entre si. 

Por sua vez, Hart (1995) defende que as vantagens competitivas e as 

estratégias de uma organização estão intimamente relacionadas a sua capacidade de lidar com 

atividades econômicas fundamentadas pelo caráter ambiental e sustentável. 

A vantagem competitiva, nos termos da Visão Baseada em Recursos, é movida pela 
capacidade de a empresa em desenvolver e acumular recursos ecológicos valiosos, 
raros, imperfeitamente imitáveis, insubstituíveis e não comercializáveis capazes de 
causar heterogeneidade em relação aos seus concorrentes [...] (SANTOS; PORTO, 
2011, p. 14). 
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Hart (1997), do mesmo modo que Barney (1991), discorre que as vantagens 

competitivas são originadas por capacidades e recursos caracterizados quanto a sua raridade, 

dificuldade de serem copiados ou até mesmo substituídos e, principalmente, por serem 

qualificados pelo seu valor. São os recursos estratégicos que sustentariam a capacidade 

organizacional de criação de vantagens. 

Dierick e Cool (1989) também asseguram que os recursos geradores de 

vantagem competitiva precisam atender a 3 especificações: a) não ser imitáveis, b) nem 

substituíveis e, c) não ser comercializáveis. Atendendo a esses preceitos, os recursos podem 

repercutir em vantagem competitiva. 

Ao considerar tais recursos, Sharma e Vredenburg (1998) ressaltam também 

que um conjunto deles vem a incidir em vantagem competitiva por beneficiarem inovação 

seja em produto, processo, seja em sistemas, bem como na redução de custos (e.g. de 

produção e com matérias-prima) e, sobretudo por repercutir numa melhor reputação no 

mercado. 

Santos e Porto (2011) reforçam as considerações de Sharma e Vredenburg 

(1998) referente às capacidades e aos recursos organizacionais, afirmando que eles podem ser 

fatores favoráveis a exploração de novas oportunidades de mercado por meio do oferecimento 

de produtos inovadores, do gerenciamento da eficiência operacional, além de favorecerem a 

reputação organizacional. 

Ainda Santos e Porto (2011) alegam que não só os recursos internos de uma 

organização devem ser considerados no momento de formulação e conseqüente 

desenvolvimento de estratégias, mas também o ambiente institucional, pois aspirações de 

ordem sócio-ambiental são responsabilidades que não podem ser esquecidas, todavia, 

precisam ser adotadas. 

[...] As empresas possuem percepções distintas acerca das pressões sociais de 
natureza ecológicas, porém, reações em direção ao isomorfismo tendem a reduzir o 
potencial de geração de vantagem competitiva das estratégias ambientais. Logo, a 
vantagem competitiva sustentável pode ser usufruída por organizações que adquirem 
e mantêm recursos ambientais idiossincráticos e que possuem legitimidade social 
por comportarem-se de forma ambientalmente correta em um contexto não 
isomórfico (SANTOS; PORTO, 2011, p. 14). 

 

Contudo, a discussão sobre vantagem competitiva expõe a incansável busca 

das organizações por reconhecimento, competindo pelo reconhecimento que se traduz em 

prestígio social perante a diferentes stakeholders (investidores, clientes, funcionários, 
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comunidade etc.). O reconhecimento corresponde, de acordo com Fombrum (1996), a um 

conjunto de percepções e imagens que os stakeholders externos e internos possuem de uma 

determinada organização.  

Por fim, configura-se o construto das Vantagens competitivas, como parte da 

performance da firma. Abreu e outros (2008) relatam que o paradigma ECP-Triplo dita que a 

performance da empresa é o reflexo de suas práticas competitivas, estas decorrentes de 

padrões de conduta e dependentes da estrutura de mercado na qual a empresa está inserida. 

Essa performance obtida pode ser observada no campo econômico, social e ambiental das 

organizações. 

 

2.4. Influência dos Stakeholders 

 

Baseado no framework desenvolvido por Abreu (2001) e adaptado por Abreu 

e outros (2008), este estudo considera, como representantes da estrutura, as partes 

interessadas, mais conhecidas como stakeholders. Considerando que essas conseguem 

representar bem a estrutura da indústria, pois fazem parte da cadeia industrial e afetam 

diretamente a oferta e a demanda das organizações. 

Para Bryson (2003), o conceito de stakeholder, além de ter uma longa 

história, possui uma ampla aplicabilidade. Até por volta de 1708, o termo era usado para 

designar a pessoa encarregada das apostas durante um jogo. Sua missão era entregar as 

apostas ao vencedor do jogo. Nesse sentido, o termo guardava uma relação com a 

responsabilidade fiduciária. 

Mais tarde, o termo stakeholder adquiriu outro significado, passando a 

indicar aquele que possui uma parte ou interesse num determinado empreendimento, como 

acontece numa empresa. Esta segunda definição terminou eliminando ou, ao menos, 

mascarando a idéia de que o interessado tem qualquer responsabilidade fiduciária. Este agora 

é, essencialmente, um reclamante para quem os outros podem ter alguma responsabilidade 

fiduciária. 

Entretanto, a definição mais difundida atualmente para stakeholders é a 

elaborada pelo filósofo americano R. Edward Freeman, que, em 1984 os sintetizou como 

qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos de 
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uma empresa (CLARKSON, 1995; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997; FREEMAN, 1999; 

JONES; WICKS, 1999). 

Para Clarkson (1995), de acordo com o tipo de risco, existem duas categorias 

de stakeholders: voluntários e involuntários. A distinção entre voluntários (primários) e 

involuntários (secundários) é feita por meio da maneira pela qual os stakeholders se 

posicionam perante os riscos: se eles aceitam ou se eles são expostos aos riscos, no momento 

em que estabelecem relações com uma empresa. Assim, o stakeholder voluntário é aquele que 

incorre em riscos, por realizar algum tipo de investimento, na forma de capital financeiro ou 

humano, numa empresa. Os stakeholders involuntários, por sua vez, são aqueles que se 

expõem aos riscos decorrentes da realização das atividades de uma empresa.  

Dentre as múltiplas tentativas de classificação dos stakeholders, merece 

destaque a proposta por Atkinson e Waterhouse (1997), que assemelha-se à proposição de 

Clarkson (1995), onde os stakeholders são divididos em primários e secundários. Os 

stakeholders primários são aqueles que estão ligados diretamente à sobrevivência da 

organização, sendo representados por quatro grupos: acionistas, consumidores, empregados e 

fornecedores. Os stakeholders secundários, embora possuam algum grau de importância para 

a organização, não chegam a comprometer sua existência. A comunidade local e o governo, 

dentre outros, estão incluídos nessa categoria. 

Semelhante à classificação em primários e secundários, Carrol e Nasi (1997) 

sugerem, como critério de classificação, a posição dos stakeholders em relação à fronteira 

entre a empresa e o ambiente externo. Assim, os autores propõem a existência de dois grupos 

de interesse que se opõem em termos de localização: os stakeholders internos, que são 

aqueles que integram a estrutura organizacional, como proprietários, gestores e empregados, e 

os stakeholders externos, que são todos os atores que não fazem parte da organização, mas 

interagem com ela, como concorrentes, governo, consumidores, comunidade, mídia e meio 

ambiente. 

Buysse e Verbeke (2003) apresentam em seu estudo uma distinção em quatro 

categorias de stakeholders. A categoria dos primários internos, composta pelos empregados, 

acionistas e instituições financeiras. A dos primários externos, formada pelos consumidores e 

fornecedores, ambos nos tipos domésticos e internacionais. A terceira categoria apresentada é 

a dos stakeholders secundários, que envolve os concorrentes (nacionais e estrangeiros), 



 

32 

instituições internacionais, ONGs e a mídia, e, por fim, os stakeholders regulatórios, que são 

os governos e as agências públicas. 

A teoria dos stakeholders possui dois pressupostos principais. O primeiro 

preconiza que a organização possui relações com vários grupos sociais que afetam e são 

afetados pela realização das atividades da empresa. O segundo estabelece que os interesses 

dos stakeholders possuem um valor intrínseco e não é sensato admitir que um interesse se 

sobreponha aos demais. Essencialmente, a teoria dos stakeholders se interessa pela natureza 

das relações entre a organização e seus stakeholders em termos de processos e resultados e ao 

processo de tomada de decisões dos gestores (CLARKSON, 1995; DONALDSON; 

PRESTON, 1995).  

Substituindo a distinção de Goodpaster (1991), que explorava a dualidade 

entre a dimensão ética e a dimensão estratégica da teoria dos stakeholders, Donaldson e 

Preston (1995) propõem três abordagens para essa teoria: a descritiva empírica, que expressa 

como a organização e os gestores estão administrando os stakeholders, a instrumental, que 

afirma que certos resultados são mais prováveis, se a organização e seus gestores incorporam 

os stakeholders à estratégia da empresa, e a normativa, segundo a qual empresas e gestores 

devem agir de acordo com a ética. 

Se a empresa pode ser afetada ou afetar seus públicos, é muito importante 

que, para um bom processo de gestão, ela conheça e entenda que são seus stakeholders. 

Assim sendo, Mitchell, Agle e Wood (1997) propuseram uma teoria de identificação e 

saliência dos stakeholders e apresentam três atributos para definir quem e o que considerar na 

definição de stakeholders: i) o poder de influenciar a firma; ii) a legitimidade das relações 

entre o stakeholder e a firma; iii) o impacto da urgência de suas demandas à firma. 

Desenrolando então a discussão acerca do papel e da força de cada segmento nas relações 

com a organização. 

Greenwood (2007) alerta que o engajamento de stakeholders não é 

exclusividade de empresas socialmente responsáveis, nem é exclusividade de atividades 

socialmente responsáveis dentro das empresas. A autora alerta ainda que, “pode ser usado de 

uma forma positiva ou negativa por parte das organizações, com práticas de cooperação 

mútua, beneficiando as relações ou usando um mecanismo enganoso de controle mascarado 

de responsabilidade corporativa” (GREENWOOD, 2007, p.320). Em seu modelo de 

engajamento de stakeholders, a autora apresenta ainda o engajamento dos stakeholders como 

“um processo ou processos de consulta, comunicação, diálogo e intercâmbio”. 
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A importância e a influência dos stakeholders são amplamente discutidas e 

reforçadas por uma vasta gama de autores e estudos. Para este trabalho, é importante também, 

apresentar suas relações com as estratégias de negócios e a Responsabilidade Corporativa das 

organizações.  

Para Waddock e Graves (1997) o impacto das ações sociais e ambientais das 

empresas sobre os stakeholders é capaz de impulsionar o negócio da sustentabilidade 

corporativa na organização. Para que sejam incorporados aspectos sociais e ambientais na 

estratégia de uma organização é necessário um processo estruturado de gestão de stakeholders 

(HART; MILSTEIN, 2003). Hart (1997), assim como Sharma e Vredenburg (1998), define 

esse processo, ou estratégia, de obter vantagem competitiva desenvolvendo relações  estreitas 

com várias partes interessadas como engajamento de stakeholders. 

Nesta dissertação, o construto referente aos stakeholders é chamado 

Influência dos stakeholders, que, como parte da estrutura, foi observado que essas partes 

interessadas influenciam as decisões estratégicas de negócios das organizações, bem como 

sua Responsabilidade Corporativa. Um fator de pressão para as estratégias competitivas a 

serem adotadas pelas organizações são os stakeholders, com suas demandas e opiniões. Nesse 

contexto, Mitchell, Agle e Wood (1997) argumentam que as organizações estão propensas a 

usar estratégias diferentes para lidar com os diferentes stakeholders e que essas estratégias 

podem mudar ao longo do tempo. Waddock e Graves (1997) afirmam que é a reação dos 

stakeholders que proporciona uma conexão lógica entre a gestão dos stakeholders, o 

desempenho social e o desempenho financeiro. 

Pesquisadores como González-Benito e González-Benito (2006) ao 

discutirem sobre os fatores determinantes das práticas e estratégias assumidas pelas 

organizações, revelam que as características contingenciais, as pressões dos stakeholders e 

fatores externos (i.g. setor industrial e localização geográfica) vêm a interferir no 

posicionamento das organizações perante questões ambientais. Para os autores, esses seriam 

os fatores motivadores para as organizações assumirem um posicionamento proativo, não 

limitado exclusivamente pela visão de lucros oportunos, nem pelas obrigações legais vigentes. 

Aragón-Correa et al (2008), em seus estudos, partiram de evidências teóricas 

de que as pequenas e empresas que são interessadas em práticas ambientais proativas 

precisam prestar atenção nos interesses de seus stakeholders. E seus resultados apontam que o 
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engajamento dos stakeholders é uma variável exógena para a adoção de práticas ambientais 

pró-ativas pelas empresas e que está positivamente relacionado com essas práticas. 

Segundo Buysse e Verbeke (2003, p.463) as indústrias diferem em suas 

percepções e resposta às pressões dos stakeholders, de acordo com a gestão de stakeholders 

herdada na história da indústria, assim como elas também diferem na importância e 

abordagem que dão à gestão ambiental. Henriques e Sadorsky (1999) encontraram, usando 

dados de empresas canadenses, que os stakeholders afetam as práticas de gestão ambiental 

corporativas, especialmente no plano de ação ambiental. González-Benito e González-Benito 

(2006, p.96) relatam que, entre outros fatores, a pressão dos stakeholders afeta a proatividade 

ambiental das empresas. 

Greenwood (2007) na apresentação das componentes de seu modelo, afirma 

que “a RSC precisa do compromisso global dos stakeholders, segundo a visão de 

engajamento dos stakeholders”. E deve atuar em prol dos legítimos interesses dos 

stakeholders, na teoria da agência dos stakeholders. Segundo Ashley e Garbelini (2009, p.11) 

“as organizações somente podem trilhar o caminho da responsabilidade social se 

considerarem que seus negócios estão intrinsecamente atrelados a uma rede de stakeholders 

que a influenciam e são por ela influenciados”. 

Segundo Ubeda, Jimenez e Moreno (2010) o engajamento dos stakeholders, 

com base nas práticas empresariais, tem o potencial de ligar as literaturas de stakeholders e 

estratégia. Ele tem sido avaliado como um recurso estratégico, para a organização, que é 

relacionado ao desenvolvimento de outros recursos e capacidades, tais como, por exemplo, a 

proteção ambiental (UBEDA; JIMENEZ; MORENO 2010; SHARMA; VREDENBURG, 

1998). 

Perceber o engajamento de stakeholders como fator que gera estratégias é 

plausível, pois, como define Greenwood (2007, p.315) o engajamento dos stakeholders pode 

ser definido como o “conjunto de iniciativas ou práticas que a organização desenvolve para 

envolver os stakeholders de uma forma positiva em suas atividades”. 

Harrison e Freeman (1999) asseveram que em paralelo a questões de cunho 

social e ambiental, essas questões devem ser consideradas pelas organizações quanto às 

relações com os seus stakeholders, em busca de uma compatibilização de necessidades e 

particularidades de cada público envolvido, consciente de que o gerenciamento dos interesses 
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envolvidos nem sempre será harmônico, mas demandará por constante gerenciamento de 

conflitos de interesses. 

Em seu estudo, Harrison e Freeman (1999, p.479) relatam dois modelos de 

gestão dos stakeholders associada à performance da empresa. Um modelo denominado 

“gestão estratégica dos stakeholders”, onde sugerem que a demanda dos stakeholders é 

motivada pela percepção que a responsabilidade social corporativa pode resultar em 

performance financeira e um modelo intitulado “ compromisso intrínseco dos stakeholders”, 

baseado na hipótese que a organização tem um compromisso para avançar com as demandas 

dos stakeholders e, este compromisso gera as estratégias da empresam e influencia na 

performance financeira. 

Segundo Narver e Slater (1990) a orientação para o mercado é considerada 

como uma cultura organizacional que estimula comportamentos necessários à criação de valor 

superior para o cliente, proporcionando, com isso, vantagem competitiva para a empresa. 

Perin e Sampaio (2004, p.76) relatam que na área dos estudos de marketing há uma 

concordância de que a orientação para o mercado é necessária, mas não suficiente, para 

sustentar uma vantagem competitiva de longo prazo. Antunes e Coelho (2007) encontraram 

ainda, em suas pesquisas, que, em longo prazo, quanto maior a orientação para o mercado 

melhor a performance econômica e competitiva. 

O construto estratégias de negócios, que, sendo parte da conduta, segundo 

Abreu e outros (2008) leva a uma performance também econômica, fato já constatado desde o 

paradigma SCP. O construto responsabilidade corporativa, também parte da conduta da 

empresa, sendo esta enquadrada na conduta social e ambiental incorporada por Abreu (2001) 

ao modelo ECP-Triplo. Harrison e Freeman (1999) asseveram que em paralelo a questões de 

cunho social e ambiental, essas questões devem ser consideradas pelas organizações quanto às 

relações com os seus stakeholders, em busca de uma compatibilização de necessidades e 

particularidades de cada público envolvido, consciente de que o gerenciamento dos interesses 

envolvidos nem sempre será harmônico, mas demandará por constante gerenciamento de 

conflitos de interesses. 

Waddock e Graves (1997) afirmam que as posturas estratégicas definidas 

com fins sociais e outros têm sido historicamente pouco consideradas como possíveis fontes 

de vantagem competitiva. As novas idéias em gestão estratégica, contudo, sugerem que cada 

postura socialmente enraizada e posturas estratégicas podem estar relacionadas com um 
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resultado positivo em aspectos importantes. Por extensão, tais posturas podem ter impacto 

positivo sobre o desempenho financeiro também. 

As organizações desenvolvem estratégias de reputação coorporativa visando 

o aumento de suas reputações, cientes de que para tanto precisam investir no relacionamento 

do com os stakeholders a fim de que, assim, eles possam percebê-las como responsáveis, 

honestas e confiáveis. 

Jensen (2001) afirma que a prática de ações de responsabilidade social por 

parte das empresas pode servir estrategicamente no processo de busca de valor por parte das 

organizações, pois uma empresa não consegue maximizar seu valor se ignorar os interesses de 

seus stakeholders. Entre os resultados da pesquisa de Aragon-Correa et al (2008) confirmou-

se a hipótese  de que as práticas ecoeficientes relacionam-se positivamente com a 

performance das firmas. Harrison e Freeman (1999, p.480) encontraram relatos de que a 

performance advinda da postura social das firmas, afetada pelo relacionamento efetivo com 

seus stakeholders resulta também em performance econômica. 

 

2.5. Hipóteses e Modelo teórico proposto 

 

H1a A influência dos stakeholders impacta positivamente as estratégias de 

negócios das organizações. 

 H1b A influência dos stakeholders impacta positivamente a 

Responsabilidade Corporativa das empresas. 

H2a As estratégias de negócios impactam positivamente a responsabilidade 

corporativa da organização. 

H2b As estratégias de negócios impactam positivamente as vantagens 

competitivas das empresas. 

H3 A responsabilidade corporativa impacta positivamente as vantagens 

competitivas das empresas. 

 

Baseado nos construtos elencados neste referencial teórico e nas relações que 

supõe-se haver entre eles, já apresentadas nas hipóteses, tem-se o modelo teórico. 
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Figura 02: Modelo proposto 

Fonte: Autor 
 

 

3. METODOLOGIA: 

 

Este capítulo expõe a metodologia utilizada neste estudo e está composto de 

quatro partes. Na primeira parte é onde se apresenta o tipo da pesquisa, de caráter exploratório 

e confirmatório; na segunda parte é descrita a população do estudo e a amostra; em seguida 

são descritos os procedimentos de coleta de dados; e a última parte descreve o tratamento e a 

análise de dados realizados, bem como as principais técnicas utilizadas. 

 

3.1. Tipo de pesquisa 

Para a descriminação da presente pesquisa, optou-se por considerar as 

classificações propostas por Mattar (2008) e Malhotra (2006). A partir disso, esta pesquisa 

classifica-se como Pesquisa Quantitativa, havendo quantificação dos dados e aplicação de 

análise estatística desses. 
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As informações levantadas por meio da pesquisa foram cedidas pela 

pesquisadora Dra. Mônica Cavalcanti Sá de Abreu, e a base de dados deste estudo é 

proveniente da pesquisa de Abreu (2008) coletados para o projeto “Estratégias Sustentáveis 

em Indústrias Têxteis e de Petróleo e Gás no Reino Unido e Brasil” de processo nº 

200301/2007-1 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

A pesquisa também apresenta um caráter confirmatório quando busca validar 

as dimensões latentes que compõem o relacionamento dos componentes organizacionais. Hair 

et al (2009, p.123) afirmam que “uma replicação em perspectiva confirmatória é o método 

mais direto para validar os resultados de uma análise fatorial”. De acordo com Vieira, Huppes 

e Milach (2008), bem como Hair et al (2009), é importante realizar uma Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) no intuito de validar os construtos. 

 

3.2. Instrumento de coleta de dados 

O questionário, foi estruturado de modo a captar indicadores para todas as 

partes componentes do modelo ECP-Triplo. A primeira parte do questionário coleta 

informações acerca da influência dos stakeholders na empresa e avalia o nível de engajamento 

desses stakeholders com as questões ambientais e sociais. Constituindo-se a fonte necessária 

para o construto Influência dos stakeholders. Nessa parte do questionário foram elencados 19 

stakeholders das organizações para que o entrevistado atribuísse suas influências na firma. 

No segundo bloco, são coletadas informações de concordância com 

assertivas relacionadas à estratégia de negócios, com itens de orientação para mercado e de 

gestão de risco. Nesse bloco, foram expostas 13 assertivas no questionário visando identificar 

a concordância das empresas em relação a elas. A terceira parte busca identificar o nível de 

padronização dos itens e assertivas de responsabilidade corporativa e acerca da fase em que 

está a implementação de padrões normativos. Nessa etapa foram elaboradas 35 assertivas para 

que o entrevistado assinalasse o nível de padronização em que sua empresa se encontra. 

O quarto bloco traz questões que visam identificar o desempenho das 

organizações, através de nove itens que acreditava-se ser de performance e outros 12 de 

vantagens competitivas, utilizados nesta dissertação como os de desempenho da organização. 

Por fim, há a quinta parte do questionário que coleta as informações de perfil das empresas, 

tais como número de empregados, percentual de vendas para os mercados externos 

(desenvolvidos e em desenvolvimento), percentual de vendas para o mercado interno, 
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percentual de capital estrangeiro e nacional, atividade industrial da empresa, bem como 

departamento e função do entrevistado. 

No primeiro bloco foi utilizada escala Likert de cinco pontos, onde o 

entrevistado responde numa escala de 1 “muito fraca” a 5 “muito forte”. A segunda parte do 

questionário usou uma Likert que varia de 1 “discordo totalmente” a 5 “concordo totalmente”. 

O terceiro bloco apresenta Likert que varia de 1 “não existe (padronização)” a 5 

“benchmarking (nível máximo)”.O quarto bloco possui a mesma escala que o terceiro para a 

performance ambiental, e para a econômica adota a escala Likert indo de 1 “piorou 

significativamente” a 5 “melhorou significativamente”. 

 

3.3. População e amostra 

A população de estudo são empresas que atuam no Brasil. Não foi calculada 

uma amostra por se tratar de um estudo que utiliza o método de levantamento de pesquisas 

realizadas, considerando, assim, como sua amostra as empresas pesquisadas por Abreu 

(2008).  

Foi, inicialmente realizada uma depuração da base de dados que contava com 

132 entrevistas que atuam no Brasil e haviam respondido o questionário integralmente nas 

questões relativas às variáveis componentes dos construtos desejados. Foram excluídos os 

casos em que não havia nenhuma informação da empresa, nem do funcionário, resultando em 

três exclusões; em seguida, foram verificados os casos em que havia mais de uma resposta do 

mesmo entrevistado, considerando como mesmo entrevistado um mesmo funcionário da 

empresa (a mesma pessoa), nesta etapa da depuração foram excluídas quatro entrevistas; 

Por fim, buscou-se identificar os casos de repetições das empresas/indústrias, 

onde considerou-se como respondente a permanecer na base de dados o entrevistado de 

cargo/função mais alta e, preferencialmente, ligado ao departamento de meio ambiente, saúde 

e segurança. Nessa última etapa da depuração, foram excluídas 13 entrevistas. 

Após a retirada das entrevistas que apresentaram algum tipo de 

inconformidade com o padrão desejado para a base, a amostra ficou composta de 112 casos, 

que são de empresas distintas e compõem a amostra final deste estudo. Esse é um bom 

tamanho amostral para o estudo pois, segundo Hair et al (2009) tanto para análise fatorial 

quanto para a modelagem de equações estruturais o tamanho mínimo da amostra deve ser de 

50 observações, mas, de preferência o tamanho da amostra deve ser maior ou igual a 100. 
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3.4. Procedimentos de coleta de dados 

 

Foi realizado um estudo-piloto, onde foram entrevistadas dez empresas e 

feitas, em seguida, as correções necessárias para adequar o questionário ao objetivo da 

pesquisa. A coleta de dados foi feita disponibilizando-se o questionário no link do Institute for 

Manufacturing da University of Cambridge (IfM). Em seguida, entrava-se em contato com os 

gestores das empresas para pedir que respondessem a pesquisa, ao contatar por telefone os 

gestores, era enviado o link por e-mail para que pudessem acessar a pesquisa. Esse contato 

telefônico foi feito durante todo o período em que a pesquisa ficou disponível. A pesquisa 

ficou ainda disponível no site por mais nove meses, para que, caso algum gestor que não 

tivesse respondido mudasse de idéia pudesse fazê-lo. A pesquisa ficou disponível no link no 

período compreendido entre janeiro e outubro do ano de 2009. 

 

3.5. Medidas 

 

3.5.1. Influência dos stakeholders 

Foram listadas 19 categorias de stakeholders (tais como empregados, 

fornecedores, clientes, concorrentes, mídia, comunidade local etc.). Foi obtido um Alfa de 

Cronbach de 0,875, o que segundo Hair e outros (2009) é um valor satisfatório. 

 

3.5.2. Estratégia econômica 

São 13 as categorias elencadas para estratégia de negócios, divididas entre 

gestão de riscos e orientação para o mercado. Entre elas pode-se citar “O problema da 

mudança climática é vital para sua empresa e tem resultado em muitas iniciativas 

inovadoras”, “Existe o risco da desarticulação da sua cadeia de suprimento em virtude da 

dificuldade (escassez) de obtenção dos insumos e matérias-primas”. O Alfa de Cronbach para 

esse grupo de indicadores foi de 0,721, valor também considerado bom. 

 

3.5.3. Estratégia socioambiental 
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A estratégia socioambiental foi estudada a partir de 35 assertivas elencadas 

no questionário. Entre elas, “Uso de argumentos ecológicos e sociais em suas propagandas e 

comunicações com o público”, “Avaliação dos riscos/aspectos ambientais e de saúde e 

segurança”. Esse conjunto de indicadores obteve um Alfa de Cronbach de 0,974, valor 

meritório para o estudo. 

 

3.5.4. Vantagens competitivas 

Esse construto teve 12 itens vantagem competitiva, que obteve um Alfa de 

Cronbach de 0,906, valor satisfatório. Entre as assertivas tem-se “Motivação e produtividade 

dos empregados”, “Redução de multas”. 

 

3.6. Análise dos dados 

 

O tratamento dos dados foi iniciado com uma minuciosa análise dos dados 

coletados, como, a verificação da existência de missing values e outliers. Não foram 

encontrados casos com nenhum dos dois tipos procurados. 

Foi realizado um teste de Kolmogorov-Smirnov para identificar se havia 

normalidade nos dados. Nenhum dos indicadores utilizados apresentou normalidade 

univariada, fato justificado pelo fato dos dados coletados seguirem o padrão de escala no 

formato Likert, numa escala de cinco pontos. No entanto, as variáveis latentes formadas 

assumiram distribuição normal, assumindo valor de curtose, que mede o grau de achatamento 

da curva, e assimetria, que indica se os dados estão distribuídos de maneira simétrica ou não, 

menores que |3,75|. 

Serão ainda empregados, no decorrer do trabalho, os testes de esfericidade de 

Bartlett, que testa a hipótese de que os dados formam uma matriz identidade e o teste KMO – 

Kaiser-Meyer-Olkin que avalia se as correlações parciais entre as variáveis são pequenas. 

Os dados serão analisados utilizando-se, principalmente, de duas técnicas de 

análise multivariada, a análise fatorial e a modelagem de equações estruturais. 
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3.6.1. Análise fatorial 

A análise fatorial explora a hipótese de que fenômenos complexos podem ser 

explicados pelas dimensões latentes. Ou seja, identificar fatores latentes que não são 

diretamente observáveis, a partir de um conjunto de variáveis observáveis (HAIR ET AL, 

2009; GOSLING; GONÇALVES, 2003). No entanto, as hipóteses subjacentes à análise 

fatorial são mais conceituais do que estatísticas (HAIR ET AL, 2009). 

Os teste de esfericidade de Bartlett e KMO – medida de adequação da 

amostra são utilizados neste trabalho para averiguar a aplicabilidade da análise fatorial, 

quando procedidas tais análises. Segundo Hair et al (2009) um teste de esfericidade de 

Bartlett estatisticamente significante (p-valor < 0,05) indica que correlações suficientes 

existem entre as variáveis para se continuar a análise, assim como valores para a medida de 

adequação da amostra devem exceder o valor de 0,5. 

O método de extração de fatores utilizado neste estudo é o da análise de 

componentes principais, que consiste num modelo de análise em que os fatores são baseados 

nas variâncias explicadas de todas as variáveis do modelo (HAIR ET AL, 2009). 

Em sua função de encontrar dimensões, análise fatorial reúne indicadores 

formando dimensões latentes, que passam a ser novas variáveis, podendo ser analisadas 

através de outras técnicas multivariadas. Realizada a análise fatorial, as observações das 

variáveis geradas pelo método utilizado assumem um escore fatorial em relação aos fatores 

formados, sendo os escores valores padronizados (Z) com média zero e desvio-padrão igual a 

um (HAIR ET AL, 2009). 

Há duas formas de escolher o número de fatores que devem ser considerados 

numa análise fatorial, a primeira é utilizar-se de critérios estatísticos, gerados ao se realizar a 

análise, para se tomar a decisão, como por exemplo, utilizar o mais comum deles que é o 

eigenvalue, onde são considerados os fatores que possuem eigenvalue maior que um. Um 

outro critério é adotar o percentual da variância total explicada, que, no caso das ciências 

sociais pode até ser inferior a 60%, e é mais utilizado nas ciências naturais. Há ainda outros 

critérios menos usados. A segunda forma de escolher o número de fatores a serem 

considerados é a especificação, pelo pesquisador, do número de fatores que devem ser 

gerados, utilizado quando o pesquisador possui referencial teórico sobre o assunto ou 

evidências anteriores que deseje validar (HAIR ET AL, 2009). 

Definida a quantidade de fatores a serem considerados, há a necessidade de 
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identificar quais indicadores serão utilizados na interpretação do significado de cada fator. 

Assim sendo, deve-se levar em consideração a carga fatorial dos indicadores em relação a 

cada fator gerado. Hair et al (2009) relatam que, apesar de cargas fatoriais entre 0,3 e 0,4 

serem minimamente aceitáveis, valores maiores que 0,5 são geralmente considerados 

necessários para significância prática. Trazem ainda, diretrizes para a identificação de cargas 

fatoriais significantes com base em tamanho da amostra, onde, para o caso de amostras que 

com a partir de 120 e inferiores a 150 casos, a carga fatorial significativamente aceitável é de, 

pelo menos, 0,5. Valor esse, a ser adotado neste trabalho. 

Segundo Hair et al (2009) a AFE explora os dados e fornece ao pesquisador 

informação sobre quantos fatores são necessários para melhor representar os dados. Na AFC o 

pesquisador deve especificar o número de fatores que existem dentro de um conjunto de 

variáveis e sobre qual fator cada variável irá carregar elevadamente antes que resultados 

possam ser computados. Afirmando ainda que a AFC, em um certo sentido,  é uma ferramenta 

que permite confirmar ou rejeitar uma teoria pré-concebida. 

De acordo com Vieira, Huppes e Milach (2008), a utilização da AFC 

possibilita a avaliação da validade e da confiabilidade dos construtos, visto que a AFC é um 

modelo que procura mensurar as relações entre os indicadores (variáveis observáveis) e os 

construtos (fatores, variáveis latentes). 

Para Gosling e Gonçalves (2003), como na AFE um modelo não é 

explicitamente especificado, é interessante que a AFE preceda a AFC, para que o pesquisador 

possa descobrir as variáveis latentes e, suportando pela teoria, testar relações entre elas 

através da AFC. O método mais direto de se validar resultados de uma análise fatorial é 

realizar uma replicação numa perspectiva confirmatória (HAIR ET AL, 2009). 

A seleção adequada de critérios para a produção e validação de escalas no 

campo da administração é extremamente importante. A validade e a confiabilidade são 

fundamentais para o uso das escalas utilizadas nas pesquisas, sendo necessário averiguar o 

índice de consistência interno das escalas e fatores, para tanto pode-se utilizar do coeficiente 

Alfa de Cronbach, que é uma medida de confiabilidade que varia de 0 a 1 e, segundo Hair et 

al (2009) tem os valores de 0,6 a 0,7 como o limite inferior de aceitabilidade. 
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3.6.2. Modelagem de Equações Estruturais (MEE) 

Segundo Hair et al (2009) as técnicas multivariadas de primeira geração, 

como análise de regressão múltipla ou análise fatorial, trazem a limitação comum de só 

poderem examinar uma relação por vez, uma única relação entre variáveis dependentes e 

independentes; entretanto, o pesquisador enfrenta como problema um conjunto de relações 

interligadas, em que entra como solução o método das equações estruturais; daí ser ele 

qualificado como uma segunda geração de técnicas multivariadas. A modelagem de equações 

estruturais examina uma série de relações de dependência simultaneamente, além do que, uma 

variável dependente pode vir a ser uma variável independente num determinado 

relacionamento subseqüente. No entanto, seu uso não é limitado apenas à análise de 

dependência simultânea, a MEE proporciona uma transição da análise exploratória para uma 

perspectiva confirmatória. 

Para Aragón-Correa et al. (2008) a modelagem de equações estruturais é 

uma boa ferramenta para testar as hipóteses acerca das relações causais entre as variáveis e 

fatores componentes da organização. Através desse método é possível evidenciar se existe 

interdependência entre as variáveis e como elas se comportam. 

Codes (2005) afirma que “a MEE se coloca como uma alternativa promissora 

para a abordagem de fenômenos complexos, já que é capaz de delinear como se articulam os 

diversos fatores envolvidos em um fenômeno social sob análise”. Uma visão da forma como 

tais fatores se interligam é propiciada pelo método da MEE, havendo ainda a ponderação da 

relevância de cada uma das inter-relações estudadas. A autora relata ainda que a MEE é 

caracterizada pela sua capacidade de especificar, estimar e testar relações hipotéticas entre um 

grupo de variáveis, comportando ainda a inclusão de conceitos sociais abstratos, sob a forma 

de construtos ou variáveis latentes. 

A representação gráfica de um modelo de equações estruturais é chamada de 

diagrama de caminhos. E tem entre suas principais vantagens poder visualizar graficamente as 

relações entre as variáveis (GUTIERREZ, 2005). Também conhecido como diagrama de 

trajetórias, ele representa as associações entre variáveis observáveis e estima seus coeficientes 

(CODES, 2005). 

O componente do modelo geral que contém a estrutura das variáveis latentes 

e de seus indicadores é chamado de modelo de mensuração, que é determinado por meio da 

realização de uma análise fatorial confirmatória (GOSLING; GONÇALVES, 2003; CODES, 
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2005). Já o modelo estrutural fundamenta-se no cálculo de sistemas de equações simultâneas, 

ou seja, é o que prescreve as relações entre variáveis latentes entre si ou com outras 

observáveis, descrevendo seus efeitos e intensidades (GOSLING; GONÇALVES, 2003; 

CODES, 2005, HAIR ET AL, 2009). 

Independência das observações, amostra aleatória de respondentes e 

linearidade dos relacionamentos são três premissas básicas compartilhadas entre a MEE e as 

outras técnicas multivariadas de análise de dados (HAIR ET AL, 2009). 

Os dados foram tratados no software Statistical Package for the Social 

Scienses (SPSS) em sua versão 18.0, para as estatísticas descritivas e análise fatorial, e no 

Analysis of Moment Structures (AMOS) em sua versão 7.0 para a MEE e a AFC. 

O ajuste total do modelo em MEE é avaliado utilizando-se de uma das 

medidas de qualidade de ajuste, que são divididas em três tipos: i) medidas de ajuste absoluto, 

para verificar o ajuste global do modelo; ii) medidas de ajuste incremental, para a comparação 

entre o modelo proposto e um outro especificado pelo pesquisador, e, iii) medidas de ajuste 

parcimonioso, para adequar as medidas de ajuste de forma a fornecer uma comparação entre 

modelos com número diferente de parâmetros estimados, tendo como proposta determinar a 

magnitude do ajuste resultante de cada parâmetro estimado (GOSLING; GONÇALVES, 

2003). 

Quadro 02: Medidas de ajuste absoluto utilizadas como critério para 

aceitação ou rejeição do modelo proposto 

Medida de ajuste 
absoluto 

Definição valores esperados 

Estatística Qui-
Quadrado (X2) 

Principal medida para o grau de ajuste do modelo. É 
fundamentalmente a mesma estatística usada em classificação 

cruzada para examinar se existe uma relação entre duas 
medidas não-métricas. A diferença é que o pesquisador está 

procurando semelhanças entre matrizes, ou seja, valores baixos 
de X2 

Valores baixos, resultando em 
não-significância (p-valor > 
0,05), que impossibilite a 
rejeição da hipótese nula. 

Raiz quadrada da 
média dos resíduos ao 
quadrado (RMSR) 

É uma média dos resíduos entre as matrizes de dados coletados 
e a matriz estimada. È uma medida mais útil quando todas as 
variáveis observadas estão padronizadas. Por isso recomenda-

se o uso de matrizes de correlação. 

Não há níveis aceitáveis 
preestabelecidos. Cabendo ao 
pesquisador fixá-los de acordo 
com os objetivos da pesquisa. 

Nota-se, no entanto, que quanto 
menores os valores, melhor. 

Raiz quadrada da 
média dos quadrados 
dos erros de 
aproximação 
(RMSEA) 

Medida semelhante á RMSR, diferindo no sentido em que a 
discrepância das matrizes é medida em relação á população e 
não a amostra. Portanto o valor é representativo da qualidade 
de ajuste esperada se o modelo fosse estimado na população. 

Valores que variam de 0,05 a 
0,08 são considerados aceitáveis. 

Fonte: Gosling e Gonçalves (2003, p.92); Hair et al (2009, p.568-570); Vieira, Huppes eMilach (2008, p.69) 
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Quadro 03: Medidas de ajuste incremental utilizadas como critério para aceitação ou rejeição 
do modelo proposto 

Medida de ajuste 
incremental 

Definição Valores esperados 

Índice de ajuste 
normalizadao(NFI) 

Compara modelo proposto ao modelo nulo 
Valores maiores ou iguais a 0,90 

indicam níveis aceitáveis de ajuste. 

Índice comparativo de ajuste 
(CFI) 

Também compara o modelo proposto com o modelo 
nulo. 

Valores mais próximos da unidade 
indicam melhor ajuste 

Fonte: Gosling e Gonçalves (2003, p.92); Hair et al (2009, p.568-570); Vieira, Huppes eMilach (2008, p.69) 
 

Segundo Hair et al (2009, p.591)), a validade de construto é o grau em que um conjunto de 

itens medidos realmente reflete o construto teórico que aqueles itens devem medir. Entre as 

medidas apresentadas por Hair et al (2009) tem-se  a variância extraída e a confiabilidade, 

ambas utilizadas por outros autores para medir a validade dos construtos gerados, entre eles 

Perin e Sampaio (2004) e Barcellos (2007). 

A confiabilidade do construto e a variância extraída foram calculadas conforme equações, 

sugeridas por Hair et al (2009), a seguir: 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O relatório de pesquisa do site que hospedou o questionário do estudo indica 

que a pesquisa foi vista/visitada por 1477 empresas. Dessas, 586 (39,68% das 1477) 

começaram a responder o questionário, no entanto, apenas 132 (8,94% das 1477) 

responderam todo o questionário e, 112 (7,58% das 1477) atendiam adequadamente os 

critérios de validade da pesquisa. 

Os resultados são apresentados seguindo a metodologia de Barcellos (2007). 
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4.1. Perfil das empresas 

 

A classificação utilizada para o porte da empresa, por número de 

funcionários, foi segundo o critério de Sebrae (2008). Segundo a publicação, considera-se 

como pequenas empresas aquelas que possuem até 99 funcionários, as empresas de médio 

porte são as que possuem entre 100 e 499 funcionários e, ainda segundo a publicação, as de 

grande porte compreendem as que possuem acima de 499 funcionários. Para fins de ajuste, 

este estudo considerará as faixas do Sebrae (2008) aproximadas dos intervalos pesquisados, 

visto que ocorre uma diferença nos limites definidos para empresas de médio porte, que 

deveria variar de 100 a 499 e, no caso da pesquisa original, do Lecos-UFC, o intervalo varia 

entre 101 e 500 funcionários. 

Definidos os intervalos, observa-se, na tabela 01, pouca participação das 

pequenas empresas, pois 19,6% das empresas pesquisadas possuem menos de 100 

funcionários. Enquanto que a participação de médias e grandes é bastante similar, com 42% 

das entrevistadas classificadas como de médio porte e 38,4% das organizações com um 

quadro de funcionários superior a 500. É, também, interessante notar que 25% das 

respondentes possui 1.000 ou mais funcionários, denotando a participação de empresas com 

envergadura internacional e/ou multinacional. 

Tabela 01: Número de funcionários das empresas 
Número de empregados Qtde % 

Menos que 100 22 19,6 
De 101 a 500 47 42,0 
De 501 a 1.000 15 13,4 
De 1.000 a 5.000 22 19,6 
Mais de 5.000 6 5,4 

Total 112 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

 

Como pode ser visto na tabela 02, a atividade industrial da empresa, assim 

como seu porte, é um indicativo do impacto da organização no meio em que ela está inserida, 

seja ele econômico, social e/ou ambiental. Distribuídas por atividade industrial, as empresas 

concentram-se especialmente na fabricação de produtos químicos (27,7%), sendo a única 

atividade com larga predominância entre os respondentes. 
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Tabela 02: Atividade industrial das empresas 
Atividade Industrial Qtde % 
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura 2 1,8 
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 3 2,7 
Atividades de apoio a extração de minerais 2 1,8 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 4 3,6 
Construção civil 1 0,9 
Eletricidade, gás e outras utilidades 5 4,5 
Extração de carvão mineral 1 0,9 
Extração de minerais metálicos 1 0,9 
Extração de minerais não-metálicos 1 0,9 
Extração de petróleo e gás natural 4 3,6 
Fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 2 1,8 
Fabricação de bebidas 2 1,8 
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 2 1,8 
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 3 2,7 
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 2 1,8 
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3 2,7 
Fabricação de produtos alimentícios 2 1,8 
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 6 5,4 
Fabricação de produtos de madeira 1 0,9 
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 1 0,9 
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 6 5,4 
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1 0,9 
Fabricação de produtos químicos 31 27,7 
Fabricação de produtos têxteis 7 6,3 
Fabricação de produtos diversos 5 4,5 
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 1 0,9 
Impressão e reprodução de gravações 1 0,9 
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 2 1,8 
Metalurgia 9 8,0 
Preparação de couros 1 0,9 
Total 112 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Quanto às vendas dos produtos das empresas pesquisadas, segundo a tabela 

03, o maior mercado consumidor dos produtos é o interno, que absorve de 76% a 100% de 

mais da metade das empresas pesquisadas (54,5%). Fato este, que pode ser puxado pela 

grande quantidade de empresas da indústria química, que, segundo dados do Pacto Nacional 

da Indústria Química publicado pela Associação Brasileira da Indústria Química - Abiquim 

(2010), em 2008, exportou apenas 9, 84% de sua produção total. Cabe também observar que, 

mesmo representando um percentual relativamente baixo das vendas, há a comercialização 

dos produtos fabricados pelas organizações pesquisadas ao mercado externo, 

independentemente de ser para países desenvolvidos ou em desenvolvimento, que não é foco 

do estudo essa diferenciação. 
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Tabela 03: Participação dos mercados interno e externo nas vendas das entrevistadas 
Venda dos produtos Qtde % 

Percentagem das 
vendas totais para 
países 
desenvolvidos 

Nenhum 49 43,8 

De 1% a 25% 51 45,5 
De 26% a 50% 3 2,7 
De 51% a 75% 6 5,4 
De 76% a 100% 3 2,7 
Total 112 100,0 

Percentagem das 
vendas totais para 
países em 
desenvolvimento 

Nenhuma 36 32,1 
De 1% a 25% 62 55,4 
De 26% a 50% 10 8,9 
De 51% a 75% 1 0,9 
De 76% a 100% 3 2,7 
Total 112 100,0 

Percentagem das 
vendas totais para o 
mercado interno 
(doméstico) 

Nenhuma 4 3,6 

De 1% a 25% 8 7,1 

De 26% a 50% 10 8,9 

De 51% a 75% 29 25,9 

De 76% a 100% 61 54,5 

Total 112 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Os dados de setor, porte e vendas foram inseridos no questionário por Abreu 

(2008) para serem testados como variáveis de controle, no entanto, o formato adotado não 

possibilitou esse tipo de análise. 

Conforme tabela 04, os funcionários que responderam a pesquisa são 

majoritariamente (50%) do setor de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, que está diretamente 

ligado ao objeto de estudo do questionário do Lecos/UFC, bem como desta dissertação. 

Tabela 04: Departamento em que trabalha o funcionário respondente da pesquisa 
Departamento Qtde % 
Financeiro 2 1,8 
Marketing 2 1,8 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança 56 50,0 
Recursos Humanos 4 3,6 
Produção & Logística 7 6,3 
P&D 4 3,6 
Outros 37 33,0 
Total 112 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Conforme tabela 05, o cargo/função dos funcionários respondentes da 

pesquisa está dividido entre gestores (50,9% possuem cargos de gerência, diretoria ou CEO) e 

Especialista/Outros (49,1%). Essas informações podem ser vistas na tabela 06. 



 

50 

Tabela 05: Cargo/função em que trabalha o funcionário respondente da pesquisa 
Função Qtde % 
CEO 1 0,9 
Diretor 7 6,3 
Gerente Sênior 17 15,2 
Gerente 32 28,6 
Especialista (meio ambiente saúde e segurança) 27 24,1 
Outros 28 25,0 
Total 112 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
  

 

4.2. Análise Multivariada dos dados e Modelagem de Equações 

Estruturais 

Após a elaboração do modelo de mensuração e estrutural, que especifica as 

relações causais entre os construtos e indicadores de acordo com a teoria, procedeu-se a 

validação individual de cada um dos construtos e a validação do modelo integrado. 

Inicialmente foi realizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE) para identificar como as 

variáveis se comportavam/agrupavam em relação ao construto e qual o peso da contribuição 

para o fator a que estava ligada. 

Para a realização da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e, da Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE) foi necessário reduzir a quantidade de variáveis, visto que o 

tamanho da amostra (112) não permite que sejam utilizadas as 72 variáveis presentes no 

questionário referentes aos quatro construtos. Como primeiro método de redução, foi-se 

retirando as variáveis de cargas abaixo de 0,5, que, segundo Hair e outros (2009) é o valor 

mínimo aceitável para esse tamanho de amostra. No caso do construto Estratégia 

Socioambiental, que possui uma grande quantidade de variáveis, além deste método, foi feita 

uma seleção das variáveis considerando os itens que mais se adequavam às categorias 

propostas por Santos e Porto (2011). 

Os resultados dos testes de adequação da amostra para a realização da AFE 

foram satisfatórios para todos os construtos e podem ser vistos no Apêndice do estudo. 

É importante ressaltar que a análise multivariada através da MEE utilizou a 

matriz de covariância dos dados, gerada através do software AMOS 7.0, bem como que não 

haviam missing values ou outliers nos dados utilizados. 
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Como forma de melhor apresentação e entendimento dessa parte dos 

resultados, ela ocorre de acordo com os construtos, sendo exibida para cada construto a AFE, 

a seleção das variáveis e a AFC, culminando na MEE do modelo integrado. 

 

4.2.1. Influência dos Stakeholders 

 

Inicialmente foram retirados os stakeholders “parentes e amigos” e 

“comunidades indígenas”, presentes no questionário, por não haver suporte na literatura 

estudada para ambas. No caso da primeira, também, por não haver uma especificação clara 

quanto ao ente ligado a esses dois grupos, e, no caso da segunda, acrescenta-se não serem 

consideradas como impactantes nas empresas que atuam, em sua maioria, no eixo Sul-Sudeste 

do país. 

Para a fatorial a ser rodada de maneira livre, ou seja, considerando todos os 

fatores com autovalor (eigenvalue) maior que 1, foram inseridos os demais stakeholders 

presentes no questionário. Foram obtidos cinco fatores, apresentados na tabela 06. 

Tabela 06: Análise Fatorial Rotacionada (Varimax) dos Stakeholders 
Stakeholder Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 
Acionistas/Investidores 0,614         
Agentes financiadores         0,571 
Fornecedores internacionais         0,824 
Fornecedores domésticos       0,657   
Empregados       0,613   
Subcontratados       0,640   
Concorrentes do mercado externo     0,830     
Concorrentes do mercado interno     0,625     
Clientes do mercado externo     0,839     
Clientes do mercado interno       0,674   
Agências de Fiscalização Ambiental 0,773         
Organismos Internacionais 0,507         
Organizações Não Governamentais (ONG)   0,540       
Associações industriais   0,734       
Sindicatos   0,783       
Mídia   0,721       
Comunidade local 0,713         

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Após gerar a fatorial livre, gerou-se uma análise fatorial classificando os 

stakeholders em apenas dois fatores, visando identificar o agrupamento das partes 

interessadas em internos e externos. Foram usados os 17 stakeholders que permaneceram 
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após a exclusão dos que não estavam devidamente adequados ao propósito do trabalho. Como 

resultado, obteve-se que os “Agentes financiadores”, “Clientes do mercado externo” e 

“Sindicatos” não atingiram carga fatorial mínima (0,5), sendo então retirados e uma nova 

fatorial foi realizada. O novo cálculo trouxe resultado semelhante ao anterior, em se tratando 

da divisão dos stakeholders, e apresentou o item “Concorrentes do mercado externo” com 

carga inferior à desejada.  

É interessante notar que, as variáveis retiradas estão mais ligadas aos 

stakeholders do mercado externo. Esse fato pode estar relacionado à alta concentração de 

vendas das empresas ao mercado interno vista no sub-capítulo de perfil das organizações, 

alavancadas, especialmente pelas empresas da indústria química, que segundo a Abiquim 

(2010) produz prioritariamente para o mercado doméstico. 

Mais uma vez, retira-se a variável com carga abaixo de 0,5 e recalcula-se a 

fatorial, que, traz enfim a configuração final dos stakeholders em dois grupos, classificados 

como interno e externo e sem nenhum componente com carga abaixo do ponto de corte 

definido. 

Definidos os dois fatores, foi constatado que dividiram-se em internos e 

externos conforme o indicado por Clarkson (1995), agrupando-se de maneira semelhante ao 

proposto pelo autor em seu estudo, à exceção dos acionistas, que ficaram no grupo dos 

stakeholders externos ao invés de ficarem nos internos. Dados observados na tabela 07. 

Tabela 07: Análise Fatorial Rotacionada (Varimax) ajustada dos Stakeholders 
Stakeholder Externos Internos 
Empregados   0,540 
Subcontratados   0,595 
Fornecedores domésticos   0,693 
Concorrentes do mercado interno   0,553 
Clientes do mercado interno   0,714 
Fornecedores internacionais   0,653 
Acionistas/Investidores 0,591   
Agências de Fiscalização Ambiental 0,645   
Organizações Não Governamentais (ONG) 0,738   
Organismos Internacionais 0,740   
Mídia 0,757   
Comunidade local 0,800   

Fonte: Dados da pesquisa Lecos/UFC 
 

A tabela 08, apresenta os códigos dos stakeholders e seus indicadores. 

Conforme os resultados da tabela 09 pode-se observar validade convergente, pois todos os 
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itens foram significativos no teste t, com p-valor < 0,05. O que significa que todos os 

stakeholders presentes contribuem significativamente para os construtos de stakeholders 

internos e externos. Pode-se dizer, então, que as variáveis estão bem relacionadas com o 

construto. Embora a carga fatorial padronizada da parte interessada stk8 (“concorrentes do 

mercado interno”) esteja um pouco distante do valor desejado, que é de 0,5. No entanto, será 

mantido no construto pela importância desse stakeholder na cadeia de valor da organização. 

Tabela 08: Indicadores dos Stakeholders e seus códigos 
Código Indicador 

stk5 Empregados 
stk6 Subcontratados 
stk4 Fornecedores domésticos 
stk8 Concorrentes do mercado interno 
stk10 Clientes do mercado interno 
stk3 Fornecedores internacionais 
stk1 Acionistas/Investidores 
stk11 Agências de Fiscalização Ambiental 
stk13 Organizações Não Governamentais (ONG) 
stk12 Organismos Internacionais 
stk16 Mídia 
stk17 Comunidade local 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Tabela 09: Resultados do construto Influência dos Stakeholders 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial  

Carga 
fatorial 

padronizada 

C.R. (t-
value) 

P-valor Erro 
(variance) 

stk5 <--- Stakeholders_Internos 1,000 0,528     0,57 
stk6 <--- Stakeholders_Internos 1,349 0,639 4,276 0,000 0,581 
stk4 <--- Stakeholders_Internos 1,617 0,683 4,394 0,000 0,658 
stk8 <--- Stakeholders_Internos 0,626 0,300 2,523 0,012 0,872 
stk10 <--- Stakeholders_Internos 0,836 0,440 3,409 0,000 0,641 
stk3 <--- Stakeholders_Internos 1,472 0,586 4,093 0,000 0,913 
stk1 <--- Stakeholders_Externos 1,000 0,494     0,858 
stk11 <--- Stakeholders_Externos 0,928 0,539 4,07 0,000 0,58 
stk13 <--- Stakeholders_Externos 1,440 0,739 4,792 0,000 0,475 
stk12 <--- Stakeholders_Externos 1,475 0,752 4,825 0,000 0,462 
stk16 <--- Stakeholders_Externos 1,290 0,687 4,636 0,000 0,516 
stk17 <--- Stakeholders_Externos 1,428 0,737 4,784 0,000 0,476 
Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 

 

Os índices de ajustamento obtidos, vistos na tabela 10, não estão dentro das 

especificações desejadas, indicando que, embora as variáveis contribuam significativamente 

para o construto, não há o ajuste esperado desse construto. A confiabilidade desse construto 

obteve valor de 0,870, valor considerado satisfatório por Hair et al (2009) que afirmam ser 
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desejado valor superior a 0,7. No entanto, a variância extraída de 0,370 obtida pelo construto 

está abaixo de 0,5, valor apontado por Hair et al (2009) como desejável. 

O fato dos acionistas terem, na fatorial realizada, se agrupado aos 

stakeholders externos e a falta de ajuste do construto Influência dos Stakeholders podem ter 

sido afetados por grande parte dos respondentes ser do setor de meio ambiente, saúde e 

segurança, bem como dos cargos ocupados por muitos deles não serem de gerência ou 

estratégia. Considerou-se, neste estudo o agrupamento feito pela análise fatorial, onde os 

acionistas estão junto dos stakeholders externos. Que pode, também, ter sido influenciado 

pelo fato de haver corporações de porte muito grande na amostra, organizações essas que 

possuem uma ampla gama de acionistas/investidores pulverizada na sociedade, seja ela 

nacional ou internacional. 

Tabela 10: Índices de ajustamento do construto Influência dos Stakeholders 

  X2 
p-valor gl X2/gl CFI NFI RMSEA 

    <5 >0,8 >0,9 0,04-0,08 
Stakeholders 145,6 0,000 53 2,75 0,764 0,683 0,125 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

4.2.2. Estratégias de negócios 

 

Assim como para os stakeholders a fatorial rodada de maneira livre para as 

estratégias de negócios considerou todos os fatores com autovalor (eigenvalue) maior que 1. 

Assim como ocorreu com a influência dos stakeholders foram gerados cinco fatores. Apenas 

o item “As agências de fiscalização ambiental na sua cidade/estado têm atuado de forma ética 

e transparente” apresentou carga fatorial alta em dois fatores diferentes. Os demais 

apresentaram carga desejável em apenas um único fator, e, nenhum apresentou carga fatorial 

abaixo do ponto de corte. Pode-se observar na tabela 11. 
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Tabela 11: Análise Fatorial Rotacionada (Varimax) das Estratégias de negócios 
Estratégias de negócios Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 
O problema da mudança climática é vital para sua empresa e 
tem resultado em muitas iniciativas inovadoras 

0,551         

A estratégia ambiental adotada em sua empresa envolve 
amplamente as questões relacionadas com a mudança 
climática 

0,777         

Sua empresa está envolvida com atividades ambientalmente 
e socialmente corretas porque esta é a coisa certa a fazer 

0,753         

As agências de fiscalização ambiental na sua cidade/estado 
têm atuado de forma ética e transparente 

0,512 0,636       

Sua empresa têm incentivado a cadeia de suprimentos na 
adoção de requisitos ambientais e sociais 

0,775         

O atendimento aos requisitos legais é o principal motivo 
para a sua empresa adotar padrões ambientais 

      0,774   

Sua empresa possui uma cultura de inovação e de P&D em 
produtos ambientalmente corretos 

0,721         

Sua empresa tem uma elevada taxa de introdução de 
produtos e serviços ambientalmente corretos 

0,614         

A infra-estrutura e a rede de serviços na área ambiental na 
sua cidade/estado é adequada 

  0,754       

Existe o risco da desarticulação da sua cadeia de suprimento 
em virtude da dificuldade (escassez) de obtenção dos 
insumos e matérias-primas 

    0,842     

O prazo de obtenção das licenças ambientais afeta a 
viabilidade econômica e o retorno dos investimentos em sua 
empresa 

        0,820 

Sua empresa adequou seus princípios empresariais para 
atender as questões relevantes dos direitos humanos 

0,653         

Os clientes são a principal força motriz para sua empresa 
adotar práticas socioambientais 

      0,744   

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Em seguida à fatorial livre foi gerada uma análise fatorial que classificasse 

os itens em dois fatores, buscando gerar os fatores de orientação para o mercado e gestão de 

riscos observados no questionário original e na literatura. Ao realizar a fatorial, observou-se 

que os itens “A infra-estrutura e a rede de serviços na área ambiental na sua cidade/estado é 

adequada” e “Existe o risco da desarticulação da sua cadeia de suprimento em virtude da 

dificuldade (escassez) de obtenção dos insumos e matérias-primas” não obtiveram a carga 

mínima desejada, sendo então excluídos da análise e gerada uma nova fatorial, que, por sua 

vez, apresentou mais dois itens que não obtiveram carga acima do ponto de corte, os itens 

foram “As agências de fiscalização ambiental na sua cidade/estado têm atuado de forma ética 

e transparente” e “Sua empresa tem uma elevada taxa de introdução de produtos e serviços 

ambientalmente corretos”. Gerados os dois fatores finais, vistos na tabela 12, com todas as 

cargas superiores ao ponto de corte verificou-se que apresentavam distintamente os itens de 

orientação para o mercado e de gestão de riscos. Ficando mais equilibrados, visto que os 

quatro itens que foram excluídos no processo eram de orientação para o mercado. 
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Tabela 12: Análise Fatorial Rotacionada (Varimax) ajustada das Estratégias de negócios 

Estratégia 
Orientação para o 

mercado 
Gestão de 

riscos 
O problema da mudança climática é vital para sua empresa e tem resultado 
em muitas iniciativas inovadoras 

0,648   

A estratégia ambiental adotada em sua empresa envolve amplamente as 
questões relacionadas com a mudança climática 

0,842   

Sua empresa está envolvida com atividades ambientalmente e socialmente 
corretas porque esta é a coisa certa a fazer 

0,755   

Sua empresa têm incentivado a cadeia de suprimentos na adoção de requisitos 
ambientais e sociais 

0,765   

Sua empresa possui uma cultura de inovação e de P&D em produtos 
ambientalmente corretos 

0,751   

Sua empresa adequou seus princípios empresariais para atender as questões 
relevantes dos direitos humanos 

0,594   

O atendimento aos requisitos legais é o principal motivo para a sua empresa 
adotar padrões ambientais 

  0,567 

O prazo de obtenção das licenças ambientais afeta a viabilidade econômica e 
o retorno dos investimentos em sua empresa 

  0,667 

Os clientes são a principal força motriz para sua empresa adotar práticas 
socioambientais 

  0,726 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Os códigos e seus respectivos itens, de estratégias de negócios são vistos na 

tabela 13. De acordo com a tabela 14, a validade convergente é percebida em todos os itens de 

orientação para o mercado, mas o mesmo não ocorre com os itens de gestão de riscos. O que 

denota que as variáveis de gestão de riscos não estão bem relacionadas com o construto. Na 

tentativa de verificar se o construto obteria bons resultados apenas com os itens de orientação 

para o mercado foram gerados os resultados apenas com esses itens, no entanto, os 

indicadores apresentaram uma piora em relação aos resultados conjuntos com a gestão de 

riscos. 
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Tabela 13: Indicadores do construto Estratégias de negócios e seus códigos 
Código Indicador 

bs1 
O problema da mudança climática é vital para sua empresa e tem resultado em muitas iniciativas 
inovadoras 

bs2 
A estratégia ambiental adotada em sua empresa envolve amplamente as questões relacionadas com a 
mudança climática 

bs3 
Sua empresa está envolvida com atividades ambientalmente e socialmente corretas porque esta é a 
coisa certa a fazer 

bs5 Sua empresa têm incentivado a cadeia de suprimentos na adoção de requisitos ambientais e sociais 
bs7 Sua empresa possui uma cultura de inovação e de P&D em produtos ambientalmente corretos 

bs12 
Sua empresa adequou seus princípios empresariais para atender as questões relevantes dos direitos 
humanos 

bs6 
O atendimento aos requisitos legais é o principal motivo para a sua empresa adotar padrões 
ambientais 

bs11 
O prazo de obtenção das licenças ambientais afeta a viabilidade econômica e o retorno dos 
investimentos em sua empresa 

bs13 Os clientes são a principal força motriz para sua empresa adotar práticas socioambientais 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Tabela 14: Resultados do construto Estratégias de negócios 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 
fatorial 

padronizada 

C.R. (t-
value) 

P-valor Erro 
(variance) 

bs1 <--- Orientação_para o_mercado 1,000 0,643     0,351 
bs2 <--- Orientação_para o_mercado 1,374 0,860 6,893 0,000 0,51 
bs3 <--- Orientação_para o_mercado 0,802 0,665 5,841 0,000 1,093 
bs12 <--- Orientação_para o_mercado 0,556 0,476 4,398 0,000 0,747 
bs5 <--- Orientação_para o_mercado 0,918 0,677 5,924 0,000 0,479 
bs7 <--- Orientação_para o_mercado 1,006 0,647 5,715 0,000 0,475 
bs11 <--- Gestão_de riscos 0,955 0,285 1,712 0,087 1,278 

bs13 <--- Gestão_de riscos 2,240 0,744 0,939 0,348 1,175 

bs6 <--- Gestão_de riscos 1,000 0,306     0,485 
Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 

 

Conforme a tabela 15, Alguns dos índices de ajustamento estão dentro das 

especificações desejadas, no entanto, o mesmo não ocorre com o Ajuste global do construto 

(RMSEA) nem com o NFI. Obteve-se ainda, uma confiabilidade considerada adequada de 

0,835, embora a variância extraída tenha sido de apenas 0,381, abaixo do valor esperado. 

Esses resultados que apontam falta de validade convergente em parte das variáveis do 

construto e o não ajustamento de alguns índices, sendo, provavelmente gerados pela baixa 

contribuição das variáveis de gestão de riscos, contrastam com o estudo de Nascimento 

(2003) que discorre sobre as vantagens de utilizar a gestão dos riscos como estratégia. 
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Tabela 15: Índices de ajustamento do construto Estratégias de negócios 

  χ2 p-valor Gl 
χ2/gl CFI NFI RMSEA 
<5 >0,8 >0,9 0,04-0,08 

Estratégias de negócios 70,6 0,000 26 2,72 0,826 0,759 0,124 
Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 

 

Para esses resultados, do construto estratégia de negócios, pode também ter 

pesado o fato de que 49,1% dos entrevistados não estejam em cargos de gestores, não 

participando e/ou conhecendo mais detalhadamente as decisões estratégicas da empresa. 

 

4.2.3. Responsabilidade Corporativa 

 

Por ser o construto que contém a maior quantidade de variáveis presentes no 

questionário da pesquisa do Lecos/UFC, o primeiro tratamento dado às suas variáveis foi 

escolher as que mais se adequavam às definições das três classificações de Santos e Porto 

(2011), Ethos (2007), bem como de González-Benito e González-Benito (2006), sendo destes 

últimos a nomenclatura adotada para os fatores, levando em consideração também os itens 

que tratavam mais diretamente das questões socioambientais. Foram selecionadas 16 

variáveis. Em seguida, utilizou-se o procedimento de geração da fatorial livre, considerando 

os fatores com autovalor (eigenvalue) maior que 1 havia sido adotado anteriormente para os 

demais construtos. 

Como resultado inicial, segundo tabela 16, obteve-se três fatores, com as 

variáveis agrupando-se de acordo com a classificação desejada. Porém, dois itens 

apresentaram carga fatorial abaixo do valor mínimo considerado (0,5), são eles: “Substituição 

de materiais perigosos ou poluentes nos produtos” e “Programa de treinamentos em saúde e 

segurança no trabalho para os funcionários”, sendo retirados do construto. Além disso, o item 

“Informações claras ao público sobre os riscos ambientais e de segurança e/ou saúde do 

produto” apresentou a mesma carga fatorial para dois fatores diferentes, assim, esse também 

foi retirado do construto. 
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Tabela 16: Análise Fatorial Rotacionada (Varimax) da Responsabilidade Corporativa 
Práticas Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Uso de argumentos ecológicos e sociais em suas propagandas e 

comunicações com o público 
  0,778   

Informações claras ao público sobre os riscos ambientais e de segurança e/ou 

saúde do produto 
  0,502 0,502 

Programa de educação ambiental para os funcionários 0,611     

Programa de treinamentos em saúde e segurança no trabalho para os 

funcionários 
0,495     

Patrocínio de eventos ambientais   0,834   

Avaliação dos riscos/aspectos ambientais e de saúde e segurança 0,762     

Política ambiental definida e divulgada 0,760     

Projetos e programas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade 0,630   

Projeto dos produtos com foco no desmanche, reuso e reciclagem     0,870 

Substituição de materiais perigosos ou poluentes nos produtos 0,422 0,440 0,436 

Investimentos em tecnologias para redução das emissões de CO2 0,537 

Programas de eficiência energética     0,506 

Remediação de danos (passivos)ambientais 0,569     

Seminários sobre sustentabilidade para os executivos 0,750     

Periódicas auditorias ambientais e de saúde e segurança no trabalho 0,790     

Programa de atendimento a situações de emergência 0,754     

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Após a retirada das três variáveis que não estavam de acordo com o desejado 

para o construto, foi novamente realizada a análise fatorial. Mais uma vez o método foi o de 

fatorial livre, visto que, na anterior havia-se obtido como resultado os três fatores seguindo a 

classificação elaborada por González-Benito e González-Benito (2006). Foram obtidos os três 

fatores, assim como ocorreu de início, que, conforme González-Benito e González-Benito 

(2006), e, conforme tabela 17, classificam-se em Planejamento e Práticas Organizacionais, 

Projetos e Práticas Operacionais e, Práticas de Comunicação.  
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Tabela 17: Análise Fatorial Rotacionada (Varimax) ajustada da Responsabilidade Corporativa 
Práticas Planejamento Comunicação Operacional 

Programa de educação ambiental para os funcionários 0,568     

Avaliação dos riscos/aspectos ambientais e de saúde e segurança 0,840     

Política ambiental definida e divulgada 0,807     

Remediação de danos (passivos)ambientais 0,518     

Periódicas auditorias ambientais e de saúde e segurança no trabalho 0,835     

Programa de atendimento a situações de emergência 0,865     

Uso de argumentos ecológicos e sociais em suas propagandas e 

comunicações com o público 
  0,734   

Patrocínio de eventos ambientais   0,830   

Projetos e programas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade 0,626   

Seminários sobre sustentabilidade para os executivos   0,669   

Projeto dos produtos com foco no desmanche, reuso e reciclagem   0,879 

Investimentos em tecnologias para redução das emissões de CO2   0,575 

Programas de eficiência energética     0,499 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

A tabela 18 traz os indicadores do construto Responsabilidade Corporativa e 

seus respectivos códigos. Na tabela 19, é observada a existência de validade convergente, pois 

todos os itens de responsabilidade corporativa contribuem significativamente para os fatores 

de Planejamento e práticas organizacionais, Projetos e práticas operacionais e, Práticas de 

comunicação (p-valor<0,05). Pode-se dizer que as variáveis de responsabilidade corporativa 

estão bem relacionadas com o construto. Além disso, os itens possuem cargas fatoriais 

elevadas. 

 

Tabela 18: Indicadores do construto Responsabilidade Corporativa e seus códigos 
Código Indicador 

rc4 Programa de educação ambiental para os funcionários 
rc8 Avaliação dos riscos/aspectos ambientais e de saúde e segurança 
rc12 Política ambiental definida e divulgada 
rc28 Remediação de danos (passivos)ambientais 
rc32 Periódicas auditorias ambientais e de saúde e segurança no trabalho 
rc33 Programa de atendimento a situações de emergência 

rc12 
Uso de argumentos ecológicos e sociais em suas propagandas e comunicações com o 
público 

rc7 Patrocínio de eventos ambientais 
rc16 Projetos e programas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade 
rc3 Seminários sobre sustentabilidade para os executivos 
rc17 Projeto dos produtos com foco no desmanche, reuso e reciclagem 
rc22 Investimentos em tecnologias para redução das emissões de CO2 
rc23 Programas de eficiência energética 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
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Tabela 19: Resultados do construto Responsabilidade corporativa 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial  
Carga fatorial 
padronizada 

C.R. (t-
value) 

P-valor 
Erro 

(variance) 
rc4 <--- Planejamento e práticas organizacionais 1,000 0,700 

  
0,695 

rc8 <--- Planejamento e práticas organizacionais 1,073 0,835 8,355 0,000 0,332 
rc12 <--- Planejamento e práticas organizacionais 1,406 0,906 9,007 0,000 0,288 
rc28 <--- Planejamento e práticas organizacionais 0,997 0,636 6,415 0,000 0,978 
rc32 <--- Planejamento e práticas organizacionais 1,260 0,861 8,596 0,000 0,370 
rc33 <--- Planejamento e práticas organizacionais 1,218 0,854 8,528 0,000 0,368 
rc1 <--- Projetos e práticas operacionais 1,000 0,635 

  
0,884 

rc7 <--- Projetos e práticas operacionais 1,360 0,746 6,252 0,000 0,878 
rc16 <--- Projetos e práticas operacionais 1,225 0,744 6,239 0,000 0,722 
rc3 <--- Projetos e práticas operacionais 1,208 0,702 5,985 0,000 0,895 
rc17 <--- Práticas de comunicação 1,000 0,450 

  
0,415 

rc22 <--- Práticas de comunicação 2,052 0,831 4,632 0,000 0,561 
rc23 <--- Práticas de comunicação 1,911 0,851 4,657 0,000 1,172 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Os índices de ajustamento obtidos, vistos na tabela 20, estão todos dentro das 

especificações desejadas, indicando que esse construto está bem ajustado. Em complemento a 

confiabilidade e a variância extraída também se encontram dentro das especificações 

esperadas com valores de 0,945 e 0,577, respectivamente. 

 

Tabela 20: Índices de ajustamento do construto Responsabilidade corporativa 

  χ2 p-valor Gl 
χ2/gl CFI NFI RMSEA 

<5 >0,8 >0,9 0,04-0,08 
Responsabilidade 
Corporativa 

79,8 0,064 62 1,29 0,968 0,912 0,062 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

O resultado do construto Responsabilidade Corporativa foi totalmente 

satisfatório e com os melhores índices, se comparado aos demais. 

 

4.2.4. Vantagens Competitivas 

 

Assim como para os demais construtos, foi gerada uma análise fatorial livre 

para o construto Vantagens Competitivas. O resultado obtido foi a divisão em três fatores, 

conforme mostra a tabela 21. Os itens "Relacionamento mutuamente vantajoso com os 

stakeholders" e "Diferenciação sobre os competidores" além de apresentarem carga fatorial 
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abaixo do ponto de corte, apresentaram-nas em mais de um fator. Sendo então os dois 

candidatos do construto vantagens competitivas a saírem da modelagem. 

 

Tabela 21: Análise Fatorial Rotacionada (Varimax) das Vantagens competitivas 
Vantagens competitivas Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Motivação e produtividade dos empregados 0,785     
Controle dos processos 0,809     
Rentabilidade a longo prazo 0,640     
Redução de acidentes/emergências   0,606   
Reputação da empresa     0,535 
Relacionamento mutuamente vantajoso com os 
stakeholders 

0,419 0,484   

Oportunidades de negócios     0,876 
Atração de investimentos financeiros     0,881 
Redução de custos 0,749     
Redução de multas   0,644   
Redução das reclamações da comunidade   0,890   
Diferenciação sobre os competidores 0,452 0,430   

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Retirados os dois itens inadequados às necessidades e realizada nova análise 

fatorial livre obteve-se novamente três fatores, que podem ser classificados em vantagens 

internas, vantagens externas e vantagens de conformidade com a regulação, vide tabela 22. 

 

Tabela 22: Análise Fatorial Rotacionada (Varimax) ajustada das Vantagens competitivas 
Vantagens competitivas Internas Externas Conformidade 
Motivação e produtividade dos empregados 0,793     
Controle dos processos 0,813     
Rentabilidade a longo prazo 0,647     
Redução de custos 0,752     
Reputação da empresa   0,532   
Oportunidades de negócios   0,880   
Atração de investimentos financeiros   0,891   
Redução de acidentes/emergências     0,637 
Redução de multas     0,669 
Redução das reclamações da comunidade     0,879 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

A tabela 23 apresenta os itens componentes do construto vantagens 

competitivas e seus respectivos códigos. Conforme tabela 24, foi percebida a existência de 

validade convergente no construto Vantagens competitivas, visto que todas as variáveis 

presentes nos fatores são significantes (p-valor < 0,05). E, além disso, nenhuma das cargas 

fatoriais está abaixo do valor mínimo desejado (0,5). 
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Tabela 23: Indicadores do construto Vantagens competitivas e seus códigos 
Código Indicador 

vc1 Motivação e produtividade dos empregados 
vc2 Controle dos processos 
vc3 Rentabilidade a longo prazo 
vc9 Redução de custos 
vc5 Reputação da empresa 
vc7 Oportunidades de negócios 
vc8 Atração de investimentos financeiros 
vc4 Redução de acidentes/emergências 
vc10 Redução de multas 
vc11 Redução das reclamações da comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

 

Tabela 24: Resultados do construto Vantagens competitivas 

Variável Relação Vantagens 
Carga 

Fatorial 

Carga 
fatorial 

padronizada 

C.R. (t-
value) 

P-valor 
Erro 

(variance) 

vc1 <--- Internas 1,000 0,740     0,259 
vc2 <--- Internas 0,849 0,720 6,736 0,000 0,210 
vc3 <--- Internas 0,881 0,743 6,907 0,000 0,197 
vc9 <--- Internas 0,816 0,642 6,075 0,000 0,298 
vc5 <--- Externas 1,000 0,591     0,325 
vc7 <--- Externas 1,500 0,887 5,725 0,000 0,106 
vc8 <--- Externas 1,232 0,734 5,720 0,000 0,226 
vc4 <--- Conformidade 1,000 0,506     0,331 
vc10 <--- Conformidade 1,475 0,733 4,097 0,000 0,246 
vc11 <--- Conformidade 1,331 0,642 4,016 0,000 0,382 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

Quanto aos índices de ajustamento, presentes na tabela 25, o NFI e o 

RMSEA não estão conforme o esperado, assim como o teste de Qui-Quadrado. Os demais 

apresentam resultados dentro das especificações. 

 

Tabela 25: Índices de ajustamento do construto Vantagens competitivas 

  χ2 p-valor gl 
χ2/gl CFI NFI RMSEA 

<5 >0,8 >0,9 0,04-0,08 
Vantagens competitivas 77,3 0,000 32 2,42 0,9100 0,867 0,114 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

A confiabilidade obtida para este construto foi de 0,904, valor considerado 

meritório e sua variância extraída foi de 0,491, valor que, embora não esteja acima do valor 

desejado, está bem próximo dele. 
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4.2.5. Validação do modelo integrado 

 

Mesmo não havendo a adequação de todos os modelos de mensuração dos 

construtos individuais, investigou-se o modelo integrado para verificar as hipóteses e analisar 

as medidas de ajustamento do modelo. 

Com relação às hipóteses H1a e H1b, que pressupôs a relação positiva entre 

a influência dos stakeholders e as estratégias de negócios e entre os stakeholders e a 

responsabilidade corporativa, houve confirmação parcial dos resultados. Em ambos os casos a 

relação positiva foi identificada, no entanto, apenas a relação entre a influência dos 

stakeholders e a responsabilidade corporativa foi significativa (p-valor < 0,05), vide tabela 26. 

Farias e Farias (2009) em observância aos stakeholders (acionistas, 

financiadores, governo, clientes, fornecedores e a sociedade em geral) argumentam que o 

papel deles condiz em exigir informações ambientais relacionadas ao processo produtivo da 

organização, seus produtos, sua conduta sócio-ambiental, investimentos na área, custos 

ambientais atuais e futuros, entre outros, que atendam especificamente suas necessidades de 

informações. 

Neste sentido, pode-se perceber que a valorização do conceito de responsabilidade 
social e sua adoção pelas empresas têm contribuído positivamente para o 
desenvolvimento sustentável, ainda que o ritmo seja lento. Observa-se, também, a 
aplicação prática da teoria da divulgação, cujo atendimento – divulgar – requer, 
antes de tudo, que se faça o esperado pelos stakeholders da companhia (FARIAS; 
FARIAS, 2009, p. 12). 

 

Ainda na tabela 26, em se tratando das hipóteses H2a e H2b, onde a 

pressuposição é de que a relação entre as estratégias de negócios e responsabilidade 

corporativa e entre as estratégias de negócios e as vantagens competitivas são positivas, a 

comprovação também é parcial, visto que suas cargas são positivas, embora nenhuma das 

duas tenha sido significativa. 

A hipótese H3, que afirma haver relação positiva entre a responsabilidade 

corporativa e as vantagens competitivas, da mesma forma é comprovada parcialmente, pois 

seu valor é positivo mas não significativo, fato que pode ser observado na tabela 26. 
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Tabela 26: Resultados do modelo integrado 

Variável/Construto Relação Construto 
Carga 

Fatorial  

Carga 
fatorial 

padronizada 

C.R. (t-
value) 

P-valor 

Estrategias_de_negócios <--- Erro (Estratégias de negócios) 4,522 0,996 0,127 0,899 
Estrategias_de_negócios <--- Influência_dos_Stakeholders 8,695 0,095 0,475 0,635 
Responsabilidade_Corporativa <--- Erro (Resp. Corporativa) 0,071 0,223 0,300 0,764 
Responsabilidade_Corporativa <--- Estrategias_de_negócios 0,013 0,182 0,064 0,949 
Responsabilidade_Corporativa <--- Influência_dos_Stakeholders 0,654 0,939 2,334 0,020 
Vantagens_competitivas <--- Erro (Vantagens competitivas) 0,000 0,000 0,000 1,000 
Vantagens_competitivas <--- Responsabilidade_Corporativa 0,691 1,034 1,853 0,064 
Vantagens_competitivas <--- Estrategias_de_negócios 1,286 0,262 1,706 0,088 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
 

 

Tratando do ajuste do modelo integrado, observa-se, na tabela 27, o mesmo 

que ocorreu com alguns dos construtos individuais, ou seja, o modelo não se ajusta.  O que 

contrasta com os resultados obtidos individualmente entre elementos componentes do modelo 

por outros autores. Por exemplo, Farias e Farias (2009) ao pesquisarem a influência do 

desempenho ambiental na estratégia de divulgação ambiental das empresas de capital aberto, 

as quais possuem ações negociadas na BOVESPA, constataram que a divulgação de práticas 

ambientais está relacionada de forma positiva e linear ao desempenho ambiental dessas 

empresas. Tal constatação reforça, conforme os autores, o discurso de que as estratégias de 

responsabilidade ambiental a partir de uma melhor performance ambiental das organizações 

vêm a influenciar a divulgação enquanto mecanismo para garantir legitimidade perante os 

stakeholders. 

Por outro lado, Kupfer e Hasenclever (2002) apresentam que, entre as 

críticas ao modelo ECD existe uma que é a incapacidade de lidar com a existência de 

diferenciais de lucratividade entre empresas em uma mesma indústria. Outra lacuna também 

identificada pelos autores é a pouca importância atribuída às condutas e às performances das 

firmas, que podem, eventualmente, alterar a estrutura através, por exemplo, de fusões. E isso 

pode afetar não só a estrutura da empresa, alterando porte, visão de uma das companhias, 

como suas estratégias e, consequentemente, seus resultados. 

 

Tabela 27: Índices de ajustamento do modelo integrado 

  χ2 p-valor Gl 
χ2/gl CFI NFI RMSEA 

<5 >0,8 >0,9 0,04-0,08 
Modelo completo 57,0 0,000 30 1,90 0,792 0,674 0,083 

Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
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Embora o modelo não se ajuste como o esperado, alguns dos indicadores de 

ajuste estão próximos dos valores desejados, caso do CFI e do RMSEA. O que denota que 

pode-se estar no caminho certo quanto ao modelo analisado. Os problemas encontrados no 

construto Influência dos Stakeholders podem ter sido fatores determinantes para a falta de 

ajuste do modelo integrado. Outro item a considerar para isso é a baixa significância do fator 

gestão de riscos no construto Estratégias Econômicas, que não contribui como o esperado 

para seu construto. É importante ressaltar também que, o teste de Qui-Quadrado foi favorável 

apenas ao construto de responsabilidade corporativa. No tocante às relações entre os 

construtos, todas foram comprovadas quanto ao tipo de impacto, confirmando o que sugere o 

modelo ECP-Triplo, modelo base para este trabalho, desenvolvido por Abreu (2001). 

 

 

4.3. Conclusões 

 

Essa dissertação estudou as relações entre fatores componentes de um 

modelo, de estratégias corporativas sustentáveis, baseado no modelo ECP-Triplo 

desenvolvido por Abreu (2001) a partir do modelo SCP de Bain, associando ao SCP as 

dimensões social e ambiental, como o sugerido por Elkington (1999) em seu TBL.  

Salienta-se que os resultados confirmatórios aqui apresentados e discutidos, 

referentes às relações entre os construtos e o modelo proposto, devem ser considerados 

somente como evidências da relação causal entre os referidos construtos. Pois, conforme 

Hoyle e Pantter (1995, p.175) “as associações em um modelo de equações estruturais são 

evidências necessárias, mas não suficientes de relações causais”. 

Na tentativa de identificar e quantificar as relações entre os construtos 

presentes na formulação do modelo, as hipóteses elaboradas para o modelo adaptado, com os 

dados disponíveis pela pesquisa do projeto de pesquisa de Abreu (2008) cedidas pela 

pesquisadora, foram comprovadas apenas parcialmente, em sua maioria, conforme observado 

no quadro 04. 
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Quadro 04: Hipóteses e resultados 

Hipótese Resultado 
H1a: A influência dos stakeholders impacta positivamente as estratégias de 
negócios das organizações. 

Comprovada 
parcialmente 

 H1b: A influência dos stakeholders impacta positivamente a Responsabilidade 
Corporativa das empresas. 

Comprovada 

H2a: As estratégias de negócios impactam positivamente a responsabilidade 
corporativa da organização. 

Comprovada 
parcialmente 

H2b: As estratégias de negócios impactam positivamente as vantagens 
competitivas das empresas. 

Comprovada 
parcialmente 

H3: A responsabilidade corporativa impacta positivamente as vantagens 
competitivas das empresas. 

Comprovada 
parcialmente 

Fonte: Próprio autor 

 

O construto Influência dos stakeholders, embora não tenha obtido bons 

índices de ajustamento, apresentou-se consistente e coerente com a literatura quanto à sua 

fatorial, à exceção dos acionistas, que ficaram no fator de stakeholders externos, ao invés de 

agrupar-se com os internos. As relações do construto influência dos stakeholders com o 

construto estratégias de negócios foram positivas, o que indica ser positivo o impacto da 

influência dos stakeholders nas estratégias de negócios das empresas. Sob o aspecto gerencial, 

pode-se, a partir dos resultados, supor que uma maior participação dos diferentes stakeholders 

com as empresas influencia na adoção de práticas e estratégias que além de estarem 

orientadas ao mercado e gerindo os riscos consideram os aspectos socioambientais. 

O construto Estratégias de negócios, composto pelas estratégias de 

orientação para o mercado e de gestão de riscos, assim como o construto Influência dos 

stakeholders não obteve índices de ajustamento dentro das especificações e, o fator gestão de 

riscos demonstrou-se fraco em relação ao construto. A relação desse construto com a 

Influência dos stakeholders já foi relatada como positiva, e sua relação com a 

responsabilidade corporativa, bem como com as vantagens competitivas, também mostrou-se 

positiva. Embora essas relações não tenham sido significativas, por serem positivas indicam 

que as empresas podem manter práticas de responsabilidade corporativa que sejam 

influenciadas pelas estratégias de negócios. 

Quanto ao construto Responsabilidade corporativa, que tem como fatores 

Planejamento e práticas organizacionais, Projetos e práticas operacionais e, Práticas de 

comunicação, este apresentou fatores bastante alinhados ao construto e índices de ajustamento 

adequados. Suas relações com Influência dos stakeholders e Estratégias de negócios, já 

evidenciadas, foram positivas, embora apenas a relação com os stakeholders tenha sido 

significativa, comprovando não apenas o impacto positivo da atuação dos stakeholders para 
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as estratégias de responsabilidade corporativa como sua relevância, e a relação com o 

construto Vantagens competitivas apresentou-se também positivo e não significativo, 

ressaltando-se, no entanto, que o p-valor associado a essa relação está próximo do valor de 

teste (0,05). Para as empresas, percebe-se que a atuação efetiva dos stakeholders pode ser 

convertida em ações de responsabilidade corporativa e isso impactar positivamente na 

performance da organização. 

Verificando as relações do construto Vantagens competitivas tem-se que, são 

positivas com as estratégias de negócios e com a responsabilidade corporativa, embora não 

tenha sido significativas, a não ser que se usasse significância de 0,1. O construto mostrou-se 

desde o início ser consistente com a literatura utilizada. 

Apesar de apresentarem as relações positivas, conforme o esperado, nem 

todas as relações apresentaram-se significativas e o modelo não possui o ajuste adequado. 

Fato este, que pode ser resultado, entre outras coisas, da amostra coletada ser bastante diversa, 

tanto em termos de empresas, onde há uma grande concentração da indústria química, como 

das funções exercidas pelos respondentes. Outro fator preponderante para esse resultado está 

na quantidade de variáveis incluídas no questionário quando comparada ao tamanho da 

amostra coletada. 

Os estudos de Antunes e Coelho (2007), bem como de Perin e Sampaio 

(2004), apresentam evidencias de que a orientação para o mercado e o porte organizacional, 

apesar de serem necessários, não são suficientes para sustentar vantagens competitivas ao 

longo prazo. No entanto, para os autores é relevante tentar evidenciar outros fatores além do 

porte e da orientação para o mercado que poderiam explicar uma variação maior ou menor na 

performance organizacional. Com base nesses resultados, pode-se supor que, além de 

necessitar de uma amostra mais consistente, pode se fazer necessário incluir outros fatores 

que influenciam na organização, bem com avaliar com as variáveis de controle. 

 

4.4. Limitações e sugestões 

 

Entre as principais limitações tem-se a amostra. Ressalta-se que a pesquisa 

do projeto de Abreu (2008) utilizou amostra não probabilística de resposta pela internet 

através do questionário disponibilizado em site, no intuito de coletar uma grande quantidade 

de respostas das empresas que foram contatadas, visto que foram feitos contatos com mais de 

2 mil empresas. Mesmo com o esforço obteve-se 132 respostas e foram retiradas 20 das 

entrevistas completas da amostra obtida pela pesquisa, fato este motivado pela observação de 
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mais de uma resposta por parte de algumas empresas. Reduzindo ainda mais uma amostra que 

já se apresentava nos limites de tamanho para obter resultados mais consistentes na 

modelagem de equações estruturais. 

Para os próximos estudos, recomenda-se que, embora saiba-se da dificuldade 

na coleta de dados de empresas, coletar uma amostra maior, para que possa ser utilizada uma 

quantidade de variáveis mais adequada ao perfil da pesquisa a serem acrescentar no modelo. 

Outro fator bastante limitante foi o questionário utilizado pela pesquisa. Que 

contava com um demasiado número de itens para alguns dos construtos. Como a influência 

dos stakeholders que continha algumas partes interessadas desnecessárias ao tipo de 

organização estudada. Bem como 35 assertivas relacionadas à responsabilidade corporativa, 

que acabavam por subdividir demais alguns aspectos a serem analisados, além de deixar o 

questionário mais longo, cansativo e repetitivo para o entrevistado. Ainda como ponto de 

limitação, do questionário, os itens referentes à performance da firma não foram especificados 

adequadamente, utilizando-se de indicadores como Proxy e não resultando em informação 

efetiva para a análise dentro do modelo, por essa razão, neste estudo, preferiu-se retirá-los 

completamente do modelo trazendo somente as vantagens competitivas como medida de 

desempenho. 

Sugere-se para futuros estudos, que o questionário seja definido de maneira 

mais objetiva no tocante à quantidade de itens e que, se possível, busque-se que os blocos de 

questões sejam respondidos pelos setores mais adequados, por exemplo, a influência dos 

stakeholders deve ser mais percebida pelos gestores superiores, e os elementos de estratégia 

utilizados pela empresa devem ser percebidos mais facilmente pelos responsáveis 

“estratégicos” das corporações. Pois a percepção de um único respondente por unidade 

amostral pode distorcer as verdadeiras práticas adotadas na organização, por isso, reforça-se 

que seria interessante estudos futuros considerarem a possibilidade de respondentes múltiplos 

dentro de cada organização. Observando também a dificuldade em conseguir grandes 

amostras de empresas nas pesquisas, a elaboração de construtos mais sucintos e objetivos 

facilita a MEE. Também é relevante deixar mais claro no instrumento de coleta as divisões do 

questionário e dos construtos. Outra sugestão é contemplar todas as dimensões, econômica, 

social e ambiental, com mais clareza, visto que nessa pesquisa a dimensão econômica não 

teve representação de modo mais isolado no questionário, geralmente mesclada com itens 

sociais e, especialmente, ambientais. 

Apesar das limitações encontradas, esta dissertação contribui com a 

identificação das relações entre os fatores componentes do modelo de estratégia corporativa 
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sustentável, servindo de direcionamento para futuros estudos acerca das ligações entre a 

estrutura da indústria, suas condutas e sua performance. Por fim, sob o ponto de vista de 

gestão, as organizações podem se beneficiar dos resultados, pois, mesmo com amostra 

mínima necessária para técnicas estatísticas mais sofisticadas (caso da Análise fatorial e da 

MEE) a relação entre os construtos influência dos stakeholders e responsabilidade corporativa 

mostrou-se significativa, indicando o interesse cada vez maior das partes interessadas na 

forma como a empresa trata as questões social e ambiental. Assim, a partir do conhecimento 

gerado, pode-se alcançar vantagens competitivas a partir da relação empresa-stakeholders. 
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6. APÊNDICE A 

 

  KMO 
Teste de esfericidade de Barttlet 

Qui-Quadrado aproximado gl p-valor 

Influência dos stakeholders 0,739 439,254 66 0,000 

Estratégias de negócios 0,726 282,857 36 0,000 

Responsabilidade corporativa 0,920 865,841 78 0,000 

Vantagens competitivas 0,788 392,346 45 0,000 

Tabela 29: Índices de adequação da amostra para a análise fatorial 
Fonte: Dados da pesquisa de Abreu (2008) 
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7. APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO 

 

                                                                                              
 

GGlloobbaall iizzaaççããoo  ee  oo  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  NNaattuurraa::  FFaattoorreess  DDeetteerrmmiinnaanntteess  ppaarraa  aa  PPrrooaatt iivviiddaaddee  eennttrree  PPaaiisseess  
 

Esta pesquisa é patrocinada pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico – Brasil) e Institute for Manufacturing da Universidade de Cambridge (Reino 
Unido), com a finalidade de identificar os fatores determinantes para a proatividade ambiental 
entre países. Gostaríamos de receber suas contribuições no sentido de avançarmos na agenda 
de sustentabilidade corporativa. 

 
 Número de empregados? 

1 Menor que 100 empregados 
2 Entre 101 a 500 empregados 
3 Entre 501 a 1000 empregados 
4 Entre 1001 a 5000 empregados 
5 Maior que 5000 empregados  

 
 
Percentagem das vendas totais para países desenvolvidos (Japão, Europa e América do Norte)? 

1 Nenhuma  
2 1-25% 
3 26-50% 
4 51- 75% 
5 76 -100% 

 
 

Percentagem das vendas totais para países em desenvolvimento (China, India, Russia, Mexico, Chile, 
Argentina, etc.)? 

1 Nenhuma  
2 1-25% 
3 26-50% 
4 51- 75% 
5 76 -100% 

 
 

Percentagem das vendas totais para o mercado interno (doméstico)? 
1 Nenhuma  
2 1-25% 
3 26-50% 
4 51- 75% 
5 76 -100% 

 
 
 



 

Proporção do capital estrangeiro em 
1 Nenhuma 
2 1-25% 
3 26-50% 
4 51- 75% 
5 76 -100% 

 
Proporção do capital estrangeiro em sua empresa oriundo de países desenvolvidos?

1 Nenhuma 
2 1-25% 
3 26-50% 
4 51- 75% 
5 76 -100% 

 
Pais onde seu a unidade fabril esta instalada?
 
Qual o seu departamento? 
 
Qual a sua  função? 
 
Atividade Industrial? 
 

Pro favor, indique o grau de cada stakeholder na estratégia adotada em sua empresa.

Acionistas/Investidores 

Agentes financiadores  

Fornecedores internacionais 

Fornecedores domesticos 

Empregados  

Subcontratados  

Concorrentes do mercado externo

Concorrentes do mercado interno

Cliente do mercado externo  

Cliente do mercado interno  

Agência de Fiscalização Ambiental 

Organizações não Governamentais (ONG)

Associações Industriais 

Sindicatos 

Mídia 

Comunidade local 

Comunidades Indígenas 

Parentes e amigos 
 
 
 

Proporção do capital estrangeiro em sua empresa oriundo de países em desenvolvimento?

Proporção do capital estrangeiro em sua empresa oriundo de países desenvolvidos?

unidade fabril esta instalada? 

Pro favor, indique o grau de cada stakeholder na estratégia adotada em sua empresa.

Muito 
Fraca 

Fraca Neutra Forte

 

 

Concorrentes do mercado externo 

Concorrentes do mercado interno 

Agência de Fiscalização Ambiental  

Organizações não Governamentais (ONG) 
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sua empresa oriundo de países em desenvolvimento? 

Proporção do capital estrangeiro em sua empresa oriundo de países desenvolvidos? 

Pro favor, indique o grau de cada stakeholder na estratégia adotada em sua empresa. 

Forte 
Muito 
Forte 



 

 

Por favor, indique se você concorda ou discorda das seguintes sentenças:

O problemas da mudança 
climática é vital para sua empresa 
e tem resultado em muitas 
iniciativas inovadoras 
A estratégia ambiental adotada 
em sua empresa envolve 
amplamente as questões 
relacionadas com a mudança 
climática 
Sua empresa está envolvida com 
atividades ambientalmente e 
socialmente corretas porque esta é 
a coisa certa a fazer 
As agências de fiscalização 
ambiental na sua cidade/ estado 
têm atuado de forma ética e 
transparente 

Sua empresa têm incentivado a 
cadeia de suprimentos na adoção
de requisitos ambientais e sociais 
O atendimento aos requisitos 
legais é o principal motivo para a 
sua empresa adotar padrões 
ambientais 

 
 
 
 
 

favor, indique se você concorda ou discorda das seguintes sentenças: 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 

Não 
sei/não 
tenho 

certeza 

Concordo

climática é vital para sua empresa 

 

 

com 

socialmente corretas porque esta é 

ambiental na sua cidade/ estado 

Sua empresa têm incentivado a 
ia de suprimentos na adoção 

s e sociais  

legais é o principal motivo para a 
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Concordo 
Concordo 

Plenamente 
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Por favor, indique se você concorda ou discorda das seguintes sentenças: 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 

Não 
sei/não 
tenho 

certeza 

Concordo 
Concordo 

Plenamente 

Sua empresa possui uma cultura 
de inovação e de P&D em 
produtos ambientalmente corretos 

 

 

Sua empresa tem uma elevada 
taxa de introdução de produtos e 
serviços ambientalmente corretos 

A infra-estrutura e a rede de 
serviços na área ambiental na sua 
cidade/estado é adequada 
Existe risco da desarticulação da 
sua cadeia de suprimento em 
virtude da dificuldade (escassez) 
de obtenção dos insumos e 
matérias-primas 

O prazo de obtenção das licenças 
ambientais afeta a variabilidade 
econômica e o retorno dos 
investimentos em sua empresa 
Sua empresa  adequou seus 
princípios empresariais para 
atender as questões relevante dos 
direitos humanos 

Os clientes são a principal força 
motriz para sua empresa adotar 
práticas socioambientais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Em que extensão os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa

Uso de argumentos ecológicos e 
sociais em suas propagandas e 
comunicações como o público 

Informações claras ao público 
sobre os riscos ambientais e de 
segurança e/ou saúde do produto

Seminários sobre sustentabilidade 
para os executivos  

Programa de educação  ambiental 
para os funcionários  

Programa de treinamento em 
saúde e segurança no trabalho 
para os funcionários  

Publicações periódicas de 
relatórios de sustentabilidade 

Patrocínio de eventos ambientais
 
 
 

Em que extensão os seguintes elementos 

Avaliação dos riscos/aspectos 
ambientais e de saúde e 
segurança 
Contratação de seguro para 
cobrir os potenciais riscos 
ambientais 

Gerente sênior dedicado as 
questões socioambientais 

Empregados trabalhando em 
tempo integral no gerenciamento 
ambiental e projetos sociais 
Política ambiental definida e 
divulgada 
Objetivos e planejamento 
socioambiental de longo  prazo 
claramente definidos 
Código de ética definido e 
divulgado 
Projetos e programas para a 
melhoria dos benefícios e 
divulgado  
Projetos e programas para a 
melhoria dos benefícios e 
condições de trabalho dos 
empregados  

Projetos e programas para a 
melhoria da qualidade de vida da 
comunidade 

 
 

os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa
Não 

existe 
Planejando Implementando  Melhorando 

e  

segurança e/ou saúde do produto 

 

Seminários sobre sustentabilidade  

ambiental  

 

 

Patrocínio de eventos ambientais 
 

os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa?
Não 

existe 
Planejando Implementando  Melhorando 

 

tempo integral no gerenciamento 

 

socioambiental de longo  prazo 

melhoria da qualidade de vida da 
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os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa 

Melhorando  Banchmarking 

da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa? 

Melhorando  Banchmarking 



 

Em que extensão  os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa?

Critérios ambientais e de saúde e 
segurança no trabalho para a 
seleção de fornecedores 

Critérios ambientais e de saúde e 
segurança no trabalho para 
avaliação no trabalho para 
avaliação de fornecedores 

Periódicas auditorias ambientais e 
de saúde e segurança no trabalho

Programa de atendimento a 
situações de emergência 

Sistemas de tratamentos e redução 
de energia e de recursos naturais 

Substituição de materiais  perigosos 
ou poluentes no produtos 

Investimentos em tecnologias para 
redução das emissões de CO2 

Programa de eficiência energética

Programas de reciclagem e redução 
de resíduos sólidos  

Programas de reciclagem e redução 
do consumo de água 

Substituição de combustíveis 
fósseis por energias renováveis 
(fotovoltáicas, solar, eólica) 
Subistituição de combustíveis 
fósseis pro fontes alternativas de 
energia (gás, natural, biomassa, 
geotérmica) 

Remediação de danos (passivos) 
ambientais  

Proteção/preservação de espécies e 
habitats 

 
 
 

Em que extensão  os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa?
Não 

existe 
Planejando  Implementando  Melhorando 

Critérios ambientais e de saúde e  

Critérios ambientais e de saúde e  

Periódicas auditorias ambientais e 
de saúde e segurança no trabalho 

Sistemas de tratamentos e redução 
de energia e de recursos naturais  

Substituição de materiais  perigosos 

Investimentos em tecnologias para 

ência energética 

Programas de reciclagem e redução 

Programas de reciclagem e redução 

fósseis por energias renováveis 

fósseis pro fontes alternativas de 
, 

Remediação de danos (passivos) 

Proteção/preservação de espécies e 
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Em que extensão  os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa? 

Melhorando  Banchmarking 



 

Em que extensão os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa?

Critérios ambientais e de saúde e 
segurança no trabalho para a 
seleção de fornecedores  

Critérios ambientais e de saúde e 
segurança no trabalho para 
avaliação de fornecedores 
Periódicas auditorias ambientais 
e de saúde e segurança no 
trabalho 

Programa de atendimento a 
situações de emergência 

Sistemas de tratamento e 
controle da poluição 

Procedimentos operacionais 
escritos para controlar os riscos 
ambientais e de saúde 

 
 

Em que estágio sua empresa se encontra no processo de implementação dos seguintes padrões:
Não 

iniciou

ISI 14001 

 

 

OHSAS18001 

SA 8000 

AA 1000 

Selo verde 

GRI guidelines 

UM global compact 
 
 
 
 

Como está o desempenho ambiental da sua empresa comparado com os últimos três anos?

Geração de resíduos sólidos  
Lançamento de emissões 
atmosféricas 

Descarga de efluentes líquidos  

Consumo de água  

Consumo de matéria-prima  

Recuperação de habitat 
 
 
 
 
 
 

os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa?
Não 

existe 
Planejando  Implementando  Melhorando 

Critérios ambientais e de saúde e  

ambientais e de saúde e  

Periódicas auditorias ambientais 
 

 

 

escritos para controlar os riscos 

 

Em que estágio sua empresa se encontra no processo de implementação dos seguintes padrões:
Não 

iniciou 
Fase 

inicial 
Meio do 
processo 

Fase final Implementando

Como está o desempenho ambiental da sua empresa comparado com os últimos três anos?

Não 
monitorada 

Fase 
inicial 

Meio do 
processo 

Fase 
final 
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os seguintes elementos da estratégia ambiental estão padronizados sua empresa? 

Melhorando  Banchmarking 

Em que estágio sua empresa se encontra no processo de implementação dos seguintes padrões: 

Implementando/certificado 

Como está o desempenho ambiental da sua empresa comparado com os últimos três anos? 

Implementando/certificado 



 

Como está o desempenho econômico e finan
anos? 

significativamente

Retorno sobre o 
investimento (ROI) 

 

Recita líquida 

 

 

 
 
 
 
 

Quais os Resultados oriundos da atual estratégia adotada em sua empresa, comparada com os 
últimos três anos? 

significativamente

Motivação e 
produtividade dos 
empregados 

 

Controle dos processos   
Rentabilidade a longo 
prazo 

Redução de acidentes/ 
emergências  

Reputação da empresa  

Relacionamento 
mutuamente vantajoso 
como os stakeholders 
Oportunidades de 
negócios  

 

Atração de 
investimentos 
financeiros  

 

Redução de custos  
 

Redução das multas 
 

Redução das 
reclamações 
comunidade 

 

Diferenciação sobre os 
competidores 

 

 

 

está o desempenho econômico e financeiro da sua empresa comparado com os últimos três 

Piorou 
significativamente 

Piorou 

Nem 
piorou 
nem  

melhorou 

Melhorou 
significativamente

Quais os Resultados oriundos da atual estratégia adotada em sua empresa, comparada com os 

Piorou 
significativamente 

Piorou 

Nem 
piorou 
nem  

melhorou 

Melhorou 
significativamente
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com os últimos três 

Melhorou 
significativamente 

Quais os Resultados oriundos da atual estratégia adotada em sua empresa, comparada com os 

Melhorou 
significativamente 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

POSIÇÃO DEPARTMENTO:  PAÍS: 

CEO -Presidente 
Diretor 
Gerente Sênior 
Gerente 
Especialista (meio ambiente, saúde 
e segurança)  
Outros ____________________ 

Produção  
Finanças 
Marketing 
Recursos Humanos  
Pesquisa e Desenvolvimento 
Outros ________________________ 

 

ATIVIDADE INDUSTRIAL________________________________________________________ 
 
E-Mail: 

 


